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نوین فناوریهای 

نوآوری  دیگر  که  است  رسیده  نقطه ای  به  حاضر  حال  در  فناوری 
سبک  ساختن  درمورد  بلکه  نیست،  بهتر  زندگی  ساختن  درمورد 
اینترنت  ورود  با  هدف  این  است.  مشتریان  برای  بهتر  زندگی 
اشیاء به دنیای فناوری محقق شده است و این فناوری آغازکننده 
فرصت های جدیدی برای کسب و کار محسوب می شود. هم اکنون 
فناوری اینترنت اشیا به عنوان یکی از محبوب ترین فناوری ها مورد 
توجه تولیدکنندگان لوازم خانگی الکترونیکی قرار گرفته و پیش بینی 
می شود تحول فناوری اینترنت اشیا منجر به انقالب در فناوری های 

خانگی در سال ۲۰۱۷ و بعد آن  شود.
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فناوریهــای نویــن

با جنجالی ترین فناوریهای مصرفی آشنا شوید

یخچالهای با شعور؛ جاروهای تعاملی و تلویزیونهای نانویی!
در نمایشگاه تجهیزات و محصوالت الکترونیکی الس وگاس آمریکا )CES۲۰۱۷(که پنجم تا هشتم ژانویه برگزار شد

 کمپانی های مطرح فناوری اطالعات و ارتباطات دنیا، آخرین دستاوردهای خود را در حوزه فناوریهای نوین اطالعات در معرض دید عموم گذاشتند.

تلویزیون نانویی با تصاویر واقعی 

ــه  ــر ممکــن را ب ــن تصوی ــد واقعی تری ــو کــه مــی توان ــاوری ســلولهای نان فن
ــه  ــد گســترده ب ــه دی ــا زاوی ــاال ب ــگ ب ــت رن ــراه بیشــترین وضــوح و دق هم

ــه شــد.  ــه کار گرفت ــون هوشــمند ب ــش بگــذارد، در تلویزی نمای
 SUPER UHD کمپانــی ال جــی الکترونیکــس برای اولیــن بــار تلویزیــون
را بــا فنــاوری ســلول های نانــو بــه عنــوان اســتاندارد جدیــدی در تلویزیونهــای 

پیشــرفته در نمایشــگاه الس وگاس )  CES2017( بــه نمایش گذاشــت.
نســل ســوم تلویزیون هــای SUPER UHD بــا دارا بــودن فنــاوری ســلول 
هــای نانــو و بــا پیشــرفته ترین فنــاوری تقویــت رنــگ مــی توانــد واقعی تریــن 
تصویــر ممکــن را بــه همــراه بیشــترین وضــوح و دقــت رنــگ بــاال بــا زاویــه 

دیــد گســترده بــه نمایــش گــذارد.
نمایشــگر LCD نانــو ســلول بــه وســیله فنــاوری پیشــرفته خــود تصویــری 
ــزی  ــاوری از ذرات ری ــن فن ــذارد. در ای ــش می گ ــه نمای ــت ب ــا کیفی ــیار ب بس
ــود  ــش خ ــه نمای ــت در صفح ــورت یکنواخ ــر بص ــک نانومت ــدازه ی ــه ان ب
ــگ  ــت رن ــا دق ــف، ب ــری ظری ــود تصوی ــث می ش ــه باع ــد ک ــتفاده می کن اس
بــاال و زاویــه دیــد گســترده تر از دیگــر تلویزیون هــا )حتــی مدل هــای 

ــود. ــته ش ــش گذاش ــه نمای Quantum Dot( ب
ــث  ــت باع ــاال اس ــوح ب ــا وض ــزرگ و ب ــای ب ــب تلویزیون ه ــیار مناس ــه بس ــاوری ک ــن فن ای
می شــود هیــچ اختــاف رنگــی بــا توجــه بــه زاویــه تماشــای تصویــر بوجــود نیایــد و مخاطبانــی 
کــه در زاویــه 60 درجــه تلویزیــون نشســته اند همــان تصویــر و رنگــی را ببیننــد کــه مخاطــب 

ــد. ــون می بین ــروی تلویزی روب
فنــاوری نانــو ســلول نتایــج بســیار تحســین برانگیــزی را بــه وســیله جــذب مــوج نــوری اضافــی 

بدســت آورده اســت کــه باعــث خلــوص بیشــتر رنــگ بــه نمایــش درآمــده می شــود.
ایــن فنــاوری جــذب نــور بــه نمایشــگر LCD ال جــی اجــازه می دهــد رنگ هــای متفــاوت را بــا 
دقــت بیشــتری از هــم جــدا کند و هــر رنــگ را همانطــور کــه در محتــوای اصلی اســت پــردازش 
ــا مــوج نورهــای  ــد ب ــی می توان ــال رنــگ ســبز روی تلویزیون هــای معمول ــوان مث ــه عن ــد. ب کن
دیگــر مثــل آبــی و یــا زرد ترکیــب شــود و در نتیجــه باعــث محــو شــدن رنــگ و نمایــش رنــگ 

شــبه زرد و یــا فیــروزه ای شــود.
فنــاوری نانــو ســلول تــا حــد زیــادی مانــع محــو شــدن رنگ هــا، ناپایــداری تصویــری و دیگــر 
مشــکات رنگــی تلویزیــون می شــود. بــه عــاوه ایــن فنــاوری درخشــش نــور روی تصویــر را 
ــای  ــط نوره ــش توس ــه صفحه نمای ــی ک ــی زمان ــود حت ــث می ش ــد و باع ــش می ده ــز کاه نی

مختلــط احاطــه شــده اســت، کیفیــت تصویــر افــت نکنــد.
ــلول  ــاوری  س ــص دارد فن ــگ تخص ــر و رن ــه تصوی ــه در زمین ــرکت Technicolor ک ش
هــای نانــو تلویزیون هــای SUPER UHD را بــه رســمیت شــناخته و بــا ال جــی بــرای ارائــه 

ــد. ــکاری می کن ــینمایی هم ــری و س ــداف هن ــه منظــور اه ــری ب تصوی
ــه باعــث  ــرد ک ــود روشــنایی ULTRA بهــره می ب ــاوری بهب ــو از فن ــاوری ســلول هــای نان فن
ــن  ــود. ای ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــر ب ــای ظریف ت ــا لبه ه ــن تر و ب ــری روش ــود تصوی می ش

ــد. ــی کن ــتیبانی م ــف HDR پش ــای مختل ــن از فرمت ه ــد همچنی ــول جدی محص

یک ماشین لباسشویی همه فن حریف

شــرکت کــره ای سامســونگ ماشــین لباسشــویی جدیــدی را طراحــی کــرده کــه چهــار برابــر ماشــین لبــاس شــویی هــای فعلی 
ظرفیــت دارد و دارای دو محفظــه جداگانــه بــرای شســتن و خشــک کــردن ایــن حجــم از لبــاس اســت. 

ایــن ماشــین لبــاس شــویی همــراه بــا یــک برنامــه تلفــن همــراه عرضــه مــی شــود کــه کنتــرل آن را از راه دور 
و بــا اســتفاده از گوشــی ممکــن مــی کنــد و در نمایشــگاه ســی ای اس 2017 در معــرض دیــد عاقمنــدان 

قــرار گرفــت.
لبــاس شــویی یــاد شــده در ظاهــر مشــابه بــا دو ماشــین لباسشــویی بــه هم چســبیده اســت. امــا امکانــات قابل 

توجهــی دارد و بــه عنــوان مثــال تنهــا بــه یک لولــه بــرای دریافــت آب نیــاز دارد.
سامســونگ امیــدوار اســت بــا عرضــه ایــن ماشــین لباسشــویی پیشــرفته تــا حــدی از انتقادهــا بر ضــد خــود بکاهد. 
در مــاه هــای اخیــر گــزارش هایــی منتشــر شــده دال بــر اینکــه درب هــای برخــی ماشــین لباسشــویی های شــرکت 
سامســونگ در حیــن کار از جــا کنــده شــده و بــه اطــراف پرتــاب مــی شــود. ایــن امــر منجــر بــه جراحــت برخــی افراد 

نیــز شــده اســت.
ــک دارای  ــر ی ــه ه ــد ک ــام دارن ــویی FlexWash  و  FlexDry ن ــای لباسش ــین ه ــن ماش ــه ای ــه جداگان دو محفظ
اتاقکــی 5 فــوت مکعبــی بــرای شستشــو و ســپس خشــک کــردن انــواع پوشــاک هســتند. در هــر یــک از ایــن اتاقــک هــا 
و در بــاالی آنهــا محفظــه ای یــک فــوت مکعبــی بــرای شستشــو و خشــک کــردن پارچــه هــای ظریــف نیــز در نظــر گرفته 

شــده اســت.
محفظـه FlexWash بـه گونـه ای طراحی شـده که نیاز بـه دو لولـه آب را برطرف می کنـد و آب را به طور منظم و یکسـان در 

کل محفظـه توزیـع می کند. همچنین دو حالت شستشـوی سـریع و همـراه با کف فراوان پیش بینی شـده اسـت.
محفظــه خشــک کــن یــا FlexDry مجهز بــه فنــاوری خاصــی موســوم بــه MultiSteam بــرای خشــک کــردن دقیق و 

یکپارچــه انــواع البســه و پوشــاک اســت. قیمــت نهایــی ایــن ماشــین لباسشــویی هنــوز اعام نشــده اســت.
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ــن ــای نوی فناوریه

با این جعبه کوچک کل خانه تان را کنترل کنید

یـک شـرکت هلنـدی کـه در زمینـه ارائه خدمـات امنیت بـی سـیم و هوشمندسـازی خانه هـا فعال 
اسـت ابزار هوشـمند تازه ای برای کنترل منازل در نمایشـگاه سـی ای اس 2017 عرضه کرده است. 
ــم  ــه ه ــت ک ــی اس ــی دی 7 اینچ ــی ال س ــگر لمس ــا نمایش ــک ب ــه کوچ ــک جعب ــزار ی ــن اب ای
تماشــای دوربیــن هــای امنیتــی موجــود در منــزل را ممکــن مــی کنــد و هــم جمــع آوری داده از 

ــد. ــزل را تســهیل مــی کن حســگرهای مختلــف موجــود در من
ایــن ابــزار بــا دو فنــاوری بــی ســیم وای – فــای و Z-Wave ســازگاری دارد و بــا اســتفاده از آن 
بــه راحتــی مــی تــوان قفــل هــای مختلــف منــزل را از راه دور بــاز و بســته کــرد. مشــاهده بخــش 
هــای مختلــف منــزل، مدیریــت ترموســتات، چــراغ هــای بــرق، قفــل هــا، زنــگ هــای در و ... از 

جملــه دیگــر امکانــات ایــن محصول اســت.
امــکان نصــب ســیم کارت هــای نســل ســوم یــا چهــارم هــم بــر روی ایــن دســتگاه وجــود دارد. 
کاربــران بــا نصــب کارت حافظــه مــی تواننــد داده هــای ضبــط شــده را بــر روی ســرورهای کلود 
یــا بــر روی خــود دســتگاه ذخیــره کننــد. ایــن دســتگاه بــا بلندگــوی هوشــمند آمــازون اکــو، ترموســتات 

هوشــمند و قفــل هــای در هوشــمند Z-Wave ســازگاری دارد.
ایـن دسـتگاه مجهز به سیسـتم عاملی موسـوم به Smanos اسـت کـه البته با آندروید سـازگار اسـت و 

لـذا مـی تـوان برنامه هـای آندرویدی را بـه آن اضافه کـرد تا بتـوان خانـه را از راه دور نیز کنتـرل کرد.
ایـن دسـتگاه در صـورت نزدیک شـدن زمان اتمام باتری با صدای سـوت هشـدار مـی دهد و البتـه دارای 

حسـگرهای دمـا و سـطح رطوبت نیز هسـت تـا در این زمینه نیـز به کاربـران اطاع رسـانی کند.

یخچال هوشمندی که صاحبش را درک می کند

فنــاوری جدیــد یادگیــری هوشــمندانه بــا هــدف پیشــرفته تر کــردن قابلیت هــای لــوازم خانگــی امــروزی، روی 
یخچــال هــم بــه کار گرفته شــد. 

کمپانــی کــره ای ال جــی الکترونیکــس بــا هــدف پیشــرفته تــر کــردن ســبک زندگــی، قابلیــت هــای جدیدی 
را در یخچــال هوشــمند عرضــه و از فنــاوری جدیــد یادگیــری هوشــمندانه در ایــن کاال پــرده بــرداری کــرد. این 
قابلیــت بــه ایــن یخچــال امــکان می دهــد تــا بــا گــردآوری و بررســی الگوهــای ســبک زندگــی مشــتری بــه 

مــرور زمــان کاربــران را بهتــر درک کننــد.
ایــن فراینــد پایان ناپذیــر اســت و بــا گذشــت زمــان بهتــر می شــود تــا راهکارهــای جدیــدی بــرای رســیدن بــه 

فنــاوری اینترنــت اشــیاء بــه دســت آید.
ــد.  ــرای مشــتریان فراهــم می کن ــاوری یادگیــری هوشــمندانه، آســایش بیشــتری ب ــا فن یخچــال هوشــمند ب
یادگیــری هوشــمندانه ایــن یخچال بــا تحلیــل الگوهای اســتفاده و مصــرف مــواد غذایــی کاربردهــای متفاوتی 

ــر اســاس رفتارهــای گذشــته انجــام می دهــد. ــواده ب ــی فعالیت هــای خان ــا پیش بین را ب
ماننــد پــر کــردن خــودکار جایخــی در زمــان خاصــی از روز کــه آب ســرد بیشــتر مــورد نیــاز اســت. در فصــل 
تابســتان، وقتــی یخچــال هوشــمند حــس کنــد دمــا و رطوبــت بــه گونــه ای اســت کــه ممکن اســت منجــر به 
فاســد شــدن مــواد غذایــی شــود، می توانــد سیســتم استریلیزاســیون چهارمرحلــه ای را خودبه خــود فعــال کنــد 

تــا عمــر مــواد غذایــی بیشــتر شــود.

اجاق گازی که آماده پخت غذا می شود 

اجاق گاز های نسل جدید خود را برای پخت غذای محبوب کاربر آماده می کنند. 
شــرکت جنــرال الکتریــک بــا برنامــه موبایلــیDrop Recipes بــرای ســاخت اجــاق 
گازی همــکاری مــی کنــد کــه مــی تــوان دســتور پخــت غــذا را بــه آن ارســال کــرد تــا 
دســتگاه بــرای پخــت غــذا آمــاده شــود.این دو شــرکت همــکاری خــود را پیــش از افتتــاح 

نمایشــگاه  محصــوالت الکترونیــک مصرفــی آمریــکا اعــام کــرده بــود نــد.
طــرز کار ایــن وســیله ســاده اســت. کاربــر  دســتور غذایــی را در برنامــه موبایلــی انتخــاب 
مــی کنــد ســپس مــی توانــد بــه اجــاق گاز خــود پیامــی ارســال کنــد تــا دمــای خــود را 

بــرای پخــت غــذای مــورد نظــر تنظیــم کنــد.
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جدیدترین جاروبرقی هوشمند تعاملی

فنــاوری جدیــد یادگیــری هوشــمندانه بــا هــدف پیشــرفته تر کــردن قابلیت هــای لــوازم خانگــی امــروز، 
ــش  ــه نمای ــگاه  ces2017 ب ــی، در نمایش ــبک زندگ ــازی س ــرای هوشمندس ــکاری ب ــوان راه ــه عن ب

گذاشــته شــد. 
کمپانــی کــره ای ال جــی الکترونیکــس بــا هــدف پیشــرفته تــر کــردن ســبک زندگــی، قابلیــت هــای 
ــوازم  ــوازم خانگــی عرضــه خواهــد کــرد و از فنــاوری جدیــد یادگیــری هوشــمندانه در ل جدیــدی را در ل
ــا گــردآوری  ــا ب ــکان می دهــد ت ــوازم خانگــی ام ــه ل ــت ب ــن قابلی ــد. ای ــرداری مــی کن ــرده ب خانگــی پ
ــه مــرور زمــان کاربرانشــان را بهتــر درک کننــد. ایــن  و بررســی الگوهــای ســبک زندگــی مشــتریان ب
فراینــد پایان ناپذیــر اســت و بــا گذشــت زمــان بهتــر می شــود تــا راهکارهــای جدیــدی بــرای رســیدن به 

فنــاوری اینترنــت اشــیاء بــه دســت آیــد.
ــا اســتفاده از چندیــن حســگر و فنــاوری یادگیــری هوشــمندانه  جدیدتریــن جــاروی روباتیــک ال جــی ب
ال جــی، اشــیای اطــراف اتــاق را تشــخیص می دهــد و طبــق آن عمــل می کنــد. بــا ثبــت تصویــر کــف 
ــه مــرور زمــان می آمــوزد کــه از آنهــا  ــه خاطــر می ســپارد و ب ــع را ب ــاق، ایــن جــاروی هوشــمند موان ات
ــذارد  ــد و نمی گ ــخیص می ده ــی را تش ــرق و دمپای ــیم های ب ــی س ــول حت ــن محص ــد. ای دوری کن

ــاز باشــد. ــرای جــدا کــردن آن نی ــه کمــک انســان ب برس هــای گــردان مســدود شــود و ب
ایــن جــاروی روباتیــک تفــاوت میــان انســان و صندلــی را تشــخیص می دهــد و بــا مایمــت از فــردی 
کــه ســد معبــر کــرده می خواهــد کــه از ســر راه کنــار رود تــا بتوانــد بــه راحتــی دور صندلــی مانــور دهــد.

سطل آشغال هوشمند هم آمد

ــی  ــوالت الکترونیک ــگاه محص ــه در نمایش ــی ک ــوالت جالب ــی از محص یک
ــردن ســطل  ــمند ک ــرای هوش ــتگاهی ب ــد، دس ــی ش ــی 2017 رونمای مصرف
آشــغال بــود. بــه کمــک ایــن دســتگاه کاربــر مــی توانــد مــواد غذایــی مــورد 

ــاز خــود را بخــرد.  نی
ایــن دســتگاه هوشــمند کــه GeniCan نــام دارد، بــه بدنــه ســطل آشــغال 
ــا اســتفاده از اســکنر بارکــد و فنــاوری شناســایی صــوت بــه  مــی چســبد و ب
کاربــر کمــک مــی کنــد تــا بــا توجــه بــه آنچــه کــه دور مــی ریــزد، فهرســتی 

از مــواد غذایــی مــورد نیــاز خــود تهیــه کنــد.
ایــن دســتگاه  قبــل از آنکــه مــاده ای در ســطل آشــغال ریختــه شــود، بــه طور 
خــودکار آن را اســکن مــی کنــد و آن را در اپلیکیشــن خــود در موبایــل ثبــت 

مــی کنــد.
اگــر مــاده ای کــه دور ریختــه مــی شــود بارکــد نداشــته باشــد یــا غیــر قابــل 
ــر  ــرد و منتظ ــکنر بگی ــوی اس ــر آن را جل ــی اســت کارب ــد، کاف ــش باش خوان
بمانــد. هنگامیکــه  GeniCan از کاربــر مــی پرســد: »شــما چه چیــزی دور 
مــی ریزید؟«کافــی اســت او نــام مــاده را بگویــد و بــه همیــن ســادگی مــاده 

مــورد نظــر بــه برنامــه موبایــل اضافــه مــی شــود.
از آن جالــب تــر آنکــه نیــازی نیســت بــرای خریــد مــواد خوراکــی مــورد نیــاز 
از خانــه بیــرون برویــد. GeniCan مــی توانــد باتوجــه بــه مــواردی کــه در 
فهرســت شــما قــرار دارد،  تحویــل مــواد خوراکــی را بــه درب منــزل هماهنگ 
کنــد.  همچنیــن هنگامیکــه ســطل آشــغال پــر مــی شــود، بــا ارســال پیامکی 

بــه کاربــر خالــی کــردن ســطل آشــغال را بــه او یــادآوری مــی کنــد.

بلندگوی معلق و شناور در هوا 

 بلندگــوی معلــق و قابــل حمــل کــه همزمــان بــا پخــش صــدای بــا کیفیت، بــا حالتــی جادویــی در 
هــوا شــناور می مانــد در نمایشــگاه CES 2017 آمریــکا بــه نمایــش درآمــد. 

کمپانــی ال جــی الکترونیکــس در نمایشــگاه CES 2017 کــه جایــی بــرای بــه نمایــش گذاشــتن 
فناوری هــای هیجان انگیــز صنعــت وســایل دیجیتالــی اســت، بلندگــوی پیشــرفته و معلــق خــود را 

بــا مــدل PJ۹ بــه نمایــش گذاشــت.
ــر  ــاوه ب ــد و ع ــناور می مان ــوا ش ــود در ه ــه خ ــده روی پای ــیم هیپنوتیزم کنن ــوی بی س ــن بلندگ ای
کیفیــت صــدا دارای طراحــی متفاوتــی نیــز اســت. ایــن محصــول چنــدکاره بــه کاربــران امــکان 
می دهــد تــا موســیقی را یکپارچــه پخــش کنــد و پادکســت و دیگــر محتــوای صوتــی را در خانــه و 

بیــرون از منــزل نیــز اجــرا کنــد.
بلندگــوی PJ۹ تأثیــر دیــداری بســیار شــگرفی دارد کــه بــا اســتفاده از الکترومغناطیــس قدرتمنــد 
داخــل پایــه بــه بلندگــو امــکان می دهــد بــدون تمــاس بــا هیــچ چیــزی، نــه هیــچ ســطح خــاص 

ــه نمایــش گــذارد. ــا ســیم خاصــی، در هنــگام پخــش ویژگــی منحصربه فــرد خــود را ب ی
در مرکــز ایــن محصــول یــک بلندگــوی تک ســویه 360 درجــه قــرار دارد کــه طراحــی آن از پــره 
توربیــن الهــام گرفتــه شــده و صــدای بــاس عمیــق از ســاب  ووفــری را منتشــر می کنــد کــه داخــل 
 Dual Passive Radiator پایــه گنجانــده شــده اســت. بلندگــوی معلــق ال جــی از فنــاوری

بــرای بازتولیــد تون هــای دامنــه متوســط و صداهــای بــاالی واضــح برخــوردار اســت.
وقتــی باتــری 10 ســاعته ایــن بلندگــو رو بــه اتمــام رود، این بلندگوی هوشــمند بــه صورت خــودکار 
پاییــن می آیــد تــا بــه پایــه خــود نزدیــک شــود، روی آن بنشــیند و در نهایــت دوبــاره شــارژ شــود؛ 
البتــه، بــدون اینکــه اختالــی در تجربــه شــنیداری کاربــر ایجــاد شــود و موســیقی را قطــع کنــد. 
فنــاوری چندنقطــه ای Multipoint نیــز بــرای راحتــی و کاربردهــای متنــوع افــزوده شــده تــا 

کاربــر بتوانــد بلندگوهــا را بــه طــور همزمــان بــه دو دســتگاه بلوتــوث متصــل کنــد.
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نوار مغناطیسی که صفحه مک بوک را لمسی می کند

ــه مــک  ــا اتصــال آن ب ــوار مغناطیســی ســاخته کــه ب  یــک شــرکت آمریکایــی ن
ــاپ لمســی مــی شــود.  بــوک، صفحــه نمایــش لــپ ت

در آخریــن نمایشــگاه دســتگاه هــای الکترونیکی مصرفــی آمریکا )CES(  شــرکت 
نئونــود از فنــاوری جدیــدی بــه نــام AirBar رونمایی کــرد. فنــاوری AirBar در 
حقیقــت یــک  نــوار مغناطیســی اســت کــه بــه وســیله پــورت یــو اس بــی بــه مک 
بــوک متصــل مــی شــود و کاربــر مــی توانــد بــا انجــام حرکاتــی بــا لــپ تــاپ خود 

ــرار کند. ــاط برق ارتب
ــتفاده از  ــرای اس ــی را ب ــزار اضاف ــرم اف ــت ن ــور نیس ــر مجب ــت کارب ــن حال در ای

AirBar  روی کامپیوتــر نصــب کنــد.
ــا  ــه ب ــده ک ــتفاده ش ــاوری zForce AIR اس ــت از فن ــن گج ــاخت ای ــرای س ب
اســتفاده از آن مــی تــوان بــا انگشــت، دســتکش و حتــی قلم مــوی نقاشــی صفحه 
نمایــش را لمــس کــرد. همچنیــن بــا کمــک ایــن نــوار مغناطیســی مــی تــوان بــا 
تــکان دادن دســت و لمــس صفحــه نمایــش فعالیــت هــای مختلفــی انجــام داد 

ماننــد بــاال و پاییــن بــردن ، زوم کــردن و بــاز و بســته کــردن صفحــه نمایــش.

ربات با شخصیت هم از راه رسید

  Ollyدر میــان انبــوه ربــات هایــی کــه در نمایشــگاه ســی ای اس 2017 عرضه شــده، ربــات
بــه علــت ویژگــی هــای خــاص خــود شــهرت قابــل توجهــی کســب کرد. 

ایــن ربــات اولیــن ربــات باشــخصیت جهــان نــام گرفتــه، زیــرا بــه گونــه ای رفتــار مــی کنــد 
کــه انــگار تفــاوت افــراد بــا یکدیگــر و ویژگــی هــای شــخصیتی آنهــا را درک مــی کنــد و 

حــس متقابلــی را در مــورد خــود در کاربــران بــه وجــود مــی آورد.
ایــن ربــات وقتــی متوجــه حضــور افــراد مــی شــود بــه ســمت آنهــا مــی آیــد و مــی توانــد 
ــوازم مختلــف را روشــن و  ــه رســیدگی کــرده و ل ــه امــور خان ــا دریافــت فرامیــن صوتــی ب ب

خامــوش کــرده یــا بــا آنهــا کار کنــد.
ایــن ربــات قابلیــت جســتجوی اطاعــات و افزایــش درک و هــوش خــود را دارد و مــی توانــد 

از طریــق ترموســتات هــای هوشــمند دمــای منــزل را بــه میــل شــما کــم وزیــاد کنــد.
Emotech شــرکت ســازنده ربــات Olly مــی گویــد ایــن ربــات بــا درک تفــاوت هــای 
ســاکنان یــک خانــه بــا یکدیگــر و شــخصیت هــای متفــاوت آنهــا مــی توانــد دمــای اتــاق 
ــا  ــات آنه ــات و تمای ــر اســاس روحی ــا را ب ــک از آنه ــر ی ــف محــل حضــور ه ــای مختل ه
تنظیــم کنــد یــا بعــد از گذشــت مــدت زمانــی بــا اســتفاده از توانایــی خودآمــوزی و هــوش 
ــد  ــه شــنیدنش را دارن ــل ب ــه تمای ــک از ســاکنان خان ــوع موســیقی کــه هــر ی مصنوعــی ن

ــر همیــن اســاس فایــل هــای موســیقی را انتخــاب و پخــش کنــد. ــد و ب حــدس بزن
هنــوز زمــان عرضــه نهایــی ایــن ربــات مشــخص نشــده، امــا گفتــه مــی شــود قیمــت نهایی 

آن بیــن 600 تــا 700 دالر خواهــد بــود.

لباس خواب مخصوص ورزشکاران از راه رسید

یکــی از گجــت هــای جدیــدی کــه در نمایشــگاه محصــوالت الکترونیکی 
الس وگاس )CES( رونمایــی شــد، لباســی اســت کــه بــرای ورزشــکاران 

خــواب بهتــری فراهــم مــی کنــد. 
شــرکت Under Armour کــه لبــاس هــای ورزشــی تولیــد 
ــه  ــه ب ــرد ک ــی ک ــی رونمای ــاس خواب ــن نمایشــگاه از لب ــد، در ای ــی کن م
ــرژی  ــا ان ــا ب ــح ه ــد و صب ــر بخوابن ــد بهت ــی کن ــک م ــکاران کم ورزش

ــوند. ــدار ش ــواب بی ــتری از خ بیش
ــه نظــر مــی رســد، امــا  ــی ب ــگاه اول بســیار معمول ایــن پیژامــه کــه در ن
ــه گفتــه شــرکت تولیــد کننــده شــیوه بافــت مــواد آن بســیار متفــاوت  ب
اســت. ایــن الگــوی بافــت  TB12 نامیــده مــی شــود و مــی توانــد توازنــی 
میــان مــواد بیوســرامایک ایجــاد کنــد. ایــن فراینــد بــه احیــای بدن بعــد از 

تمریــن هــای ورزشــی کمــک مــی کنــد.
گلــن ســیلبرت نائــب رئیــس ایــن شــرکت مــی گویــد: بــه طــور ســاده، 
ــرده و آن را  ــت ک ــی شــود را دریاف ــارج م ــه خ ــی ک ــواب گرمای ــاس خ لب
دوبــاره بــه حالــت طیــف ضعیــف مــادون قرمــز بــه بــدن بــر مــی گردانــد.  
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فناوریهــای نویــن

دستیابی ایران به دانش فنی 
گندزدایی آب با یک فناوری جدید

 پژوهشــگران ایرانــی بــه دانــش فنــی گندزدایــی آب بــه روش الکترولیــز نمــک طعــام غشــایی 
دســت یافتنــد بدیــن وســیله ایــران در جمــع ســه کشــور صاحــب ایــن فنــاوری قــرار گرفــت. 

محققــان ایــن دانشــگاه در یــک اقــدام نوآورنــه اقــدام بــه جایگزینــی گاز خطرنــاک کلــر بــا نمک 
طعــام در فراینــد گندزدایــی آب کردنــد تــا عــاوه بــر کاهــش خطــرات ناشــی از کلــر، یــک روش 
آســان و کــم هزینه بــرای تهیــه آب ســالم بــرای مصــارف آشــامیدنی، کشــاورزی و صنعتــی ارائه 

دهنــد.
ــن  ــای ای ــاره کاربرده ــایی درب ــام غش ــز نمــک طع ــرح الکترولی ــی، مجــری ط حامدرضــا فقیه
ــا روش  تکنولــوژی گفــت: کاربــرد اصلــی ایــن تکنولــوژی، ضدعفونــی کــردن آب اســت کــه ب
مولتــی اکســیدانت، یــک محصــول منحصــر بــه فــرد تولید مــی کند کــه بــرای تصفیــه میکروبی 
آب آشــامیدنی، آب اســتخر و بــه طــور کلــی آب بــا مصــارف گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار مــی 

ــرد.  گی
وی افــزود: در روش هــای ســنتی از گاز کلــر، پــودر کلــر و آب ژاول بــرای ضدعفونــی کــردن آب 
ــه رو  ــی رو ب ــا تهدیدهای اســتخرها و مخــازن آب آشــامیدنی اســتفاده مــی شــود کــه همــواره ب
اســت و همــواره احتمــال نشــت گاز ســمی و خفــه کننــده کلــر در ایــن محیــط هــا وجــود دارد.

ــن روش هــای ســنتی  ــه شــیوه هــای جایگزی ــرای ارائ ــی ب ــت های ــا فعالی ــه داد: در دنی وی ادام
ــومین  ــان، س ــکا و آلم ــد از آمری ــا بع ــت و م ــده اس ــاز ش ــی آب آغ ــد گندزدای ــر در فرآین و پرخط
کشــوری هســتیم کــه بــه دانــش فنــی گندزدایــی بــا نمــک طعــام غشــایی دســت یافتــه ایــم.
فقیهــی بــه آغــاز مطالعــات مرتبــط بــا ایــن تکنولــوژی جدیــد توســط دکتــر تقــی عبــادی اســتاد 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از هفــت ســال قبــل تاکنــون اشــاره کــرد و گفــت: انتقــال تکنولوژی، 
بومــی ســازی دانــش فنــی و ســاخت دســتگاه گندزدایــی آب بــه روش الکترولیــز نمــک طعــام 
غشــایی، حاصــل همــکاری و تــاش هفت ســاله محققــان و فنــاوران دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
اســت و در نتیجــه آن موفــق شــده ایــم فرآینــدی کــه شــرکتهای اروپایــی در ابعــاد نیمــه صنعتی 

اجــرا مــی کننــد در ابعــاد صنعتــی و بومــی ســازی شــده، انجــام دهیــم.
وی ادامــه داد: اجــرای پایلــوت ایــن پــروژه بــا نصــب دســتگاه در مناطق محــروم جنوب کشــور از 
دو ســال قبــل در جزیــره مینــو و منطقــه آزاد ارونــد به اجرا گذاشــته شــده و اکنــون آب آشــامیدنی 

16 هــزار نفــر از ســاکنان ایــن مناطــق را تامیــن مــی کند.
وی یــادآور شــد: دســتگاه هــای گندزدایــی آب بــه شــیوه الکترولیــز نمــک طعــام در یــک ســوم 
شــهر آبــادان نیــز نصــب شــده اســت و بــه صــورت رســمی در دهــه فجــر امســال افتتــاح خواهــد 

شــد.
فقیهــی افــزود: مــواد مصرفــی دســتگاه الکترولیــز، نمــک طعــام و جریــان الکتریســیته اســت که 
میــزان نمــک مصرفــی بــا توجــه بــه حجــم آب، بــه صــورت هوشــمند تنظیــم شــده و بــه داخــل 
رآکتــور دســتگاه کشــیده می شــود و پــس از گذرانــدن الکتریســیته و فرآینــد الکترولیــز، محصول 
ــی آب شــبکه،  ــرای گندزدای ــره مــی شــود و ب ــک مخــزن ذخی ــی از دســتگاه خــارج و در ی نهای

مخــزن یــا اســتخر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
وی درخصــوص هزینــه مــواد مصرفــی ایــن دســتگاه گفــت: بــا اینکــه حجــم ســرمایه گــذاری 
اولیــه بــرای راه انــدازی ایــن سیســتم، نســبتا زیــاد اســت ولی در طــول زمــان بهــره بــرداری، این 
هزینــه هــا جبــران مــی شــود چراکــه ایــن دســتگاه بــرای تصفیــه هــزار لیتــر آب، ۸ گــرم نمــک 

طعــام و 14 وات الکتریســیته مصــرف مــی کنــد کــه قیمــت آنهــا بســیار ناچیــز اســت.
فقیهــی دربــاره ظرفیــت تصفیــه ایــن دســتگاه نیــز گفــت: سیســتم مــا مــی توانــد تصفیــه آب را 
در ظرفیــت هــای بســیار کــم تــا بســیار زیــاد انجــام دهــد و قــادر بــه گندزدایــی 350 لیتــر آب در 

ثانیــه اســت کــه ســرعت و حجــم قابــل قبولــی اســت.

ــرای  ــاب ب ــوم ی ــه ســاخت دســتگاه اورانی ــردی موفــق ب ــان دانشــگاه جامــع علمــی کارب محقق
ــواد هســته ای شــدند.  ــی ناشــی از م تشــخیص آلودگ

حســام کامــران، محقــق دانشــگاه جامــع علمی  کاربــردی و مجــری طــرح دســتگاه اورانیــوم یاب 
گفــت: ایــن دســتگاه وجــود اورانیوم، کیــک زرد یــا آب هــای ســنگین را در شــعاع 50 متــر و عمق 

50 متــر ردیابــی می کنــد.
ــوم را  ــه اورانی ــان ب ــن انس ــدن جنی ــوده ش ــت آل ــادر اس ــتگاه ق ــن دس ــن ای ــزود: همچنی وی اف

ــد. ــخیص ده تش

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: تشخیص این دستگاه به شکل ۸ بعدی صورت می گیرد.
 کامــران اظهــار داشــت: انــواع دیگــر ایــن دســتگاه بــرای فعالیت بــه اپراتــور نیــاز دارد امــا فعالیت 

ایــن دســتگاه اتوماتیک اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دســتگاه اورانیــوم یــاب در مرحلــه انبــوه ســازی اســت، گفــت: اســتفاده از این 
دســتگاه بســیار راحــت بــوده بــه نحــوی کــه دســتگاه از محــل مــورد نظــر عکــس ســه بعــدی 

می گیــرد و از طریــق ایــن عکــس آلودگــی زمیــن مشــخص خواهــد شــد.
ــود را  ــدن خ ــد ب ــز می توانن ــا نی ــر در نیروگاه ه ــراد حاض ــی اف ــرد: حت ــد ک ــگر تاکی ــن پژوهش ای

ــد. توســط سنســور ایــن دســتگاه چــک کنن

تشخیص آلودگی  هسته ای با دستگاه اورانیوم  یاب محققان ایرانی
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ــا اســتفاده از   ــوم زیســتی در مصــر ب گروهــی از مهندســان عل
ــرای تولیــد کیســه هــای  پوســته میگــو مــاده ای جایگزیــن ب

ــد.  پاســتیکی ســاخته ان
یکــی از مــواد تشــکیل دهنــده کیســه هــای پاســتیک کنونی 
پلــی اتیلــن اســت کــه از ســوخت هــای فســیلی بــه دســت می 

آیــد و بــه محیــط زیســت آســیب می رســاند.
اما ماده جدیدی که مهندسـان علوم زیسـتی دانشـگاه ناتینگهام 
با همکاری دانشـگاه نیل مصر سـاخته اند، از پوسـت میگو تهیه 

می شـود و خطری بـرای محیط زیسـت ندارد.
ــرای محیــط زیســت ضــرر  ــه تنهــا ب در حقیقــت ایــن مــاده ن
ــه نوعــی  ــدارد بلکــه از مــواد دور ریــز اســتفاده مــی کنــد و ب ن
ــی  ــر م ــی ت ــی را طوالن ــتفاده از محصــوالت طبیع ــه اس چرخ

ــد. کن
ایــن درحالــی اســت کــه در کشــوری ماننــد مصــر کیســه های 
پاســتیکی خطــر بزرگــی بــرای محیــط زیســت هســتند زیــرا 

ــت،  ــکل اس ــا مش ــت آنه ــه بازیاف ــاوه برآنک ع
ــه  ــز ب ــی آب نی ــم آلودگ ــل مه ــی از دالی یک
ــاخت  ــر س ــوی دیگ ــد. از س ــی آین ــاب م حس
پاســتیک از گیاهــان نیــز در ایــن کشــور 
ــرا در مصــر  بیشــتر  ــد نیســت زی ــدان کارآم چن
ــه  ــی و پنب ــواد غذای ــاورزی، م ــوالت کش محص

ــت. اس
ــتی از  ــوم زیس ــان عل ــتا مهندس ــن راس درهمی
مــاده چیتوســان اســتفاده کردنــد کــه یــک پلیمر 
بــه دســت آمــده از میگــو اســت و در این کشــور 

ــادی دارد. ــز زی دور ری
چیتوســان از پوســته میگــو ســاخته مــی شــود کــه در محلــول 
اســید فــرآوری مــی شــود تــا کلســیم کربنــات آن از بین بــرود. 
ســپس در محلــول آلکالــی قــرار مــی گیــرد تــا پلیمر حاصــل را 
بــه شــکل ورقــه ورقــه دربیــاورد. ایــن ورقــه هــا را مــی تــوان 

بــا روش هــای کارخانــه ای بــه فیلــم هــای پاســتیکی تبدیــل 
کــرد.

از ایــن مــاده در بســته بنــدی مــواد غذایــی و همچنیــن صنایــع 
دارویــی اســتفاده مــی شــود زیــرا نــه تنهــا طبیعــی اســت بلکه 
ــز دارد.  ــال نی ــی باکتری ــال و آنت ــی میکروب ــای آنت ــی ه ویژگ

عــاوه بــر آن اکســیژن را هــم جــذب مــی کنــد.

ــن ــای نوی فناوریه

مصری ها از ضایعات میگو پالستیک ساختند

رونمایی از دست بیونیک ساخت پنتاگون
 بنیاد دارپا اعام کرده پس از ۸ سال باالخره بازوی بیونیک LUKE آماده تولید است. 

آژانــس تحقیقاتــی پنتاگــون اعــام کــرده ســربازان جنگــی نخســتین گروهــی هســتند کــه قبــل از 
ارائــه ایــن بــازوی مصنوعــی بــه بــازار، از آن اســتفاده خواهنــد کــرد.

 بــازوی بیونیــک بــرای معلوالنــی کــه دســت خــود را ازدســت داده انــد،  قــدرت مکانیکــی  و قابلیت 
هایــی فراهــم مــی کنــد کــه تــا بــه حــال ممکن نبــوده اســت.

ایــن بــازوی مصنوعــی از مــواد پیشــرفته ای ســاخته شــده اســت. همچنیــن موتورهــا و تجهیــزات 
الکترونیکــی بــه کار رفتــه در آن بســیار نویــن هســتند و مــی تــوان آن را باتوجــه بــه شــرایط معلول 

همخــوان کــرد.
جالــب آنکــه ایــن دســت مصنوعــی کــه بــا باتــری کار مــی کنــد، تقریبــا وزنــی معــادل یک دســت 
طبیعــی دارد. ایــن پروتــز مــی توانــد اشــیا را بــه آرامــی بــردارد و جابــه جــا کنــد. همچنیــن قابلیــت 

کنتــرل ابزارهــای ســنگین ماننــد متــه دســتی را دارد.
ســاخت ایــن بــازو و عرضــه آن بــه صــورت تجــاری نقطــه عطفــی در علــم پزشــکی بــه حســاب 

مــی آیــد.  

ربات ۴ متری برای کار در شرایط 
دشوار ساخته شد

ــه  ــر داده ک ــا خب ــات غــول پیکــر انســان نم ــک رب ــره ای از ســاخت ی ــک شــرکت ک  ی
ــم هــای علمــی و  ــه نمایــش درآمــده در فیل ــات هــای ب ــادآور رب ــات آن ی ظاهــر و امکان

ــی اســت.  تخیل
ایــن ربــات کــه توانایــی حمــل یــک انســان را بــرای هدایــت و کنتــرل دارد 4 متــر طــول 

ــن وزن دارد. و 1.3 ت
ــرای  ــل ب ــل تحم ــوار و غیرقاب ــت آن در شــرایط دش ــات هدای ــن رب ــدف از طراحــی ای ه
انســان هاســت. ربــات مذکــور مــی توانــد در وضعیــت بســیار بــد آب و هوایی یــا در محیط 
هــای بــه شــدت آلــوده کــه انســان هــا قــادر بــه حضــور در آنهــا نیســتند فعالیــت کنــد و 

وظایــف محولــه را انجــام دهــد.
ــه انجــام ماموریــت هــای نجــات نیســت، زیــرا  ربــات 4 متــری یــاد شــده فعــا قــادر ب
بــرای انجــام چنیــن کارهایــی نیازمنــد اســتفاده از یــک منبــع انــرژی قابــل حمــل بــزرگ 

اســت.
ربـات یـاد شـده در وهلـه اول کارکردهـای صنعتـی خواهـد داشـت و در آینـده بـا افزایش 
ظرفیـت منابـع انرژی مـی تواند مسـافت هـای بیشـتری را در نواجـی دورافتاده طـی کند.
هــر یــک از بازوهــای ایــن ربــات 130 کیلوگــرم وزن داشــته و قــادر بــه انجــام وظایــف 
متنوعــی هســتند. قیمــت نهایــی ایــن ربــات و زمــان عرضــه ان هنوز اعام نشــده اســت.
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فناوریهــای نویــن

ــه  ــوم ب ــود موس ــی خ ــمند خانگ ــتیار هوش ــی دو دس ــای طراح ــه ارتق ــق ب ــوگل موف گ
Google Home بــه گونــه ای شــد کــه آنهــا بتواننــد بــرای ســاعت هــای متمــادی 

ــه بحــث بنشــینند.  ــا هــم ب در مــورد موضوعــات مختلــف ب
ایــن تحــول پیشــرفتی بــی ســابقه در زمینــه طراحــی ربــات هــا محســوب مــی شــود 
ــا چــه حــد افزایــش  و نشــان مــی دهــد هــوش مصنوعــی و تــوان خودآمــوزی آنهــا ت

یافتــه اســت.
ــا یکدیگــر مشــاهده  بســیاری از کاربــران توانســتند بحــث و جــدل ایــن ربــات هــا را ب

کــرده و از جزئیــات رد و بــدل شــده بیــن آنهــا حیــرت کننــد.
ربــات هــای یــاد شــده ابتــدا بــه معرفــی خــود و بیــان مســائلی ماننــد ســن، جنســیت، 
ــی  ــات مختلف ــورد موضوع ــپس در م ــد و س ــود پرداختن ــق خ ــری و عائ ــه ظاه قیاف
اعــم از خــرس هــای قطبــی، امکانــات ســایت هــای مختلــف اینترنتــی، کتــب، فیلــم 
هــا و موســیقی مــورد عاقــه و ... تبــادل نظــر کردنــد. ایــن ربــات هــا حتــی در مــورد 
موضوعاتــی ماننــد عشــق کــه بــه نظــر مــی رســد تنهــا مختــص انســان هــا باشــد هــم 

بــه بحــث پرداختنــد.
بحــث و جــدل ایــن ربــات هــا در فضــای مجــازی کــه حتــی صحبــت هــای یکدیگــر 
را قطــع کــرده و بــه وســط حــرف هــای هــم مــی پرنــد مــورد توجــه گســترده کاربــران 
اینترنــت قــرار گرفتــه و برخــی از آنهــا بــه شــوخی ایــن بحث هــا را یــادآور مکالمــات بی 
پایــان پیرمردهــا و پیــرزن هایــی دانســته انــد که بــرای ســاعت هــای متمــادی در پارک 

هــا بــه صحبــت کــردن بــا یکدیگــر مــی پردازنــد.

این ربات ها در مورد عشق با هم 
بحث می کنند!

بلندگــوی هوشــمند شــرکت آمــازون موســوم بــه اکــو که قــادر بــه اجــرای انجــام فرامیــن صوتی 
اســت، کارکــرد دیگــری نیــز یافتــه اســت: کمک بــه شناســایی یــک قاتل فــراری. 

ــره شــده در یــک  ــرای اســتخراج اطاعــات ذخی ــکا در تــاش ب ــزاس آمری ــت آرکان پلیــس ایال
ــده قتــل را حــل کنــد. ــد راز یــک پرون ــا از ایــن طریــق بتوان بلندگــوی اکــوی آمــازون اســت ت
از همیــن رو یــک حکــم قضایــی صــادر شــده تــا بلندگــوی اکــوی متعلــق بــه فــردی بــه نــام 

جیمــز آنــدرود بیتــس تســلیم پلیــس گشــته و تمامــی 
ــود.  ــتخراج ش ــط آن اس ــده توس ــره ش ــوات ذخی اص
ــور  ــام ویکت ــه ن ــردی ب ــل ف ــه قت ــم ب ــس« مته »بیت
کالینــز اســت و قــرار اســت بعــد از بررســی محتــوای 
ــه  ــده محاکم ــال آین ــزل وی س ــوی من ــوی اک بلندگ

ــود. ش
شــرکت آمــازون از ارائــه اطاعــات ذخیــره شــده ایــن 
بلندگــو بــر روی ســرورهای خــود بــه پلیس خــودداری 
ــری  ــاب کارب ــه حس ــوط ب ــات مرب ــا اطاع ــرده، ام ک
بیتــس و جزییــات مربــوط بــه خریــد ایــن بلندگــو را در 
اختیــار مقامــات قضایــی قــرار داده اســت. پلیــس مــی 
گویــد داده هــای ذخیــره شــده در ایــن بلندگــو را از آن 

اســتخراج کــرده اســت. امــا هنــوز مشــخص نیســت دسترســی بــه اطاعــات ذخیره شــده تــا چه 
حــد ممکــن اســت.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بلندگــوی اکــو تنهــا در صــورت شــنیدن کلمــات و فرامیــن صوتــی 
خاصــی فعــال مــی شــود و مشــخص نیســت آیــا ایــن کلمــات بــه طــور تصادفــی از دهــان قاتــل 

یــا مقتــول خــارج شــده یــا خیــر.
یکــی دیگــر از ابــزار هوشــمند مــورد اســتفاده بیتس در 
ــرای ســنجش  ــور آب ب ــوع خاصــی از کنت ــه اش ن خان
دقیــق میــزان مصــرف آب اســت کــه نحــوه اســتفاده 
ــد پلیــس  ــه موجــب شــک و تردی از آن در شــب حادث
شــده اســت. اطاعــات اســتخراج شــده از ایــن کنتــور 
ــا ســه بامــداد  نشــان مــی دهــد بیــن ســاعت یــک ت
ــده  ــس مصــرف ش ــن آب توســط بیت ــدود 140 گال ح
ــم از آب  ــن حج ــه از ای ــود دارد ک ــال وج ــن احتم و ای
ــکاب جــرم اســتفاده  ــدارک ارت ــردن م ــاک ک ــرای پ ب
ــزار  ــه اب ــوع مشــخص اســت ک شــده باشــد. در مجم
ــی  ــای مهم ــد کارکرده ــی توانن ــاوری م ــرفته فن پیش
غیــر از کارکردهــای اصلــی تعریــف شــده پیــدا کننــد.

استفاده از بلندگوی هوشمند برای شناسایی یک قاتل!

اولین داروی گیاهی مسکن رویش 
دندان کودکان رونمایی شد

 داروی دنتــی کیــد، اولیــن مســکن صددرصــد گیاهــی رویــش دنــدان کــودک کــه توســط محققــان 
یــک شــرکت دانــش بنیــان بــه تولیــد رســیده، رونمایــی شــد. 

ــه صــورت ژل  ــره رزمارینیــک اســید، ب ــدان کــه از مــاده موث مســکن صددرصــد گیاهــی رویــش دن
موضعــی بــه تولیــد رســیده اســت. مــواد تشــکیل دهنــده ایــن ژل موضعــی عصــاره بابونــه، عصــاره 

مریــم گلــی و پــرو ویتامیــن B5 اســت.
ایــن ژل موضعــی بــرای تســکین درد و التهــاب لثــه کــودک در زمان رویــش دنــدان )در هنــگام رویش 

دنــدان روزی ســه الــی چهــار بــار( اســتفاده می شــود.
بابونــه دارای اثــرات ضــد حساســیت و ضــد التهــاب اســت کــه تــا حــدودی بــه علــت وجــود آزولــن و 
احتمــااًل بــه واســطه مهــار شــدن هیســتامین ایــن خاصیــت در آن دیــده شــده، بــه همیــن دلیــل در 

تولیــد ایــن ژل موضعــی بــه کار گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن کاهــش تــورم و درد لثــه و همچنیــن اثــرات قــوی آنتــی اکســیدانی در بابونــه گزارش شــده 
اســت. گیــاه مریــم گلــی نیــز بــرای اســتعمال خارجــی در راســتای التیــام زخــم هــا و خــراش هــای 
پوســت، بهبــود التهــاب دنــدان و خونریــزی لثــه و همچنیــن تقویــت محافظــت از لثــه در تولیــد ایــن 

دارو اســتفاده شــده اســت.
مریــم گلــی خاصیــت آنتــی باکتریــال، آنتــی وایــرال، ضــد قــارچ و قابــض نیــز اســت. همچنیــن از پرو 
ویتامیــن B5 در تولیــد ایــن دارو بــرای نفــوذ بــه لثــه متــورم و ســرعت بخشــیدن به بهبــود و التیــام آن 

نیــز بــه کار بــرده شــده اســت.
دنتــی کیــد، محصــول دانــش بنیــان از یــک شــرکت دانــش بنیــان فعــال در زمینــه داروهــای گیاهــی 

ــید  ــد رس ــه تولی ــه ب ــت ک اس
ــب  ــرکل ط ــور مدی ــا حض و ب
ســنتی وزارت بهداشــت، رئیس 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
ــاوری  ــعه فن ــتاد توس ــر س دبی
معاونــت  دارویــی  گیاهــان 
علمــی و فنــاوری ریاســت 

ــد. ــی ش ــوری رونمای جمه
ژل موضعــی دنتــی کیــد تنهــا 
داروی گیاهــی تولیــد داخــل در 
ــی  ــا طعم ــه ب ــت ک ــران اس ای
ــرای  ــول ب ــل قب ــم و قاب مای
قابــل  کــودکان  و  نــوزادان 

ــت. ــتفاده اس اس
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ــن ــای نوی فناوریه

تفنگی که سلول های بنیادی را روی زخم 
بیماران اسپری می کند!

کمپانی RenovaCare محصولی را ارائه کرده است که یک افسانه علمی را به واقعیت علمی تبدیل می کند.  
ایــن محصــول کــه SkinGun نــام دارد نتیجــه یــک دهــه مطالعــه در زمینــه طــب بازســاختی اســت. ایــن تفنــگ ســلول 
هــای بنیــادی خــود بیمــاران را روی بــدن قربانیــان ســوختگی اســپری مــی کنــد و ایــن ســلول هــا بــه پوســت آن هــا کمک می 
کننــد کــه بــدون ایجــاد هر گونــه بافــت اســکاری بهبــود یابنــد. محققیــن اســتفاده از ایــن تفنــگ در بیمارســتان هــا و در بالین را 

نیازمنــد مطالعــات بیشــتر مــی داننــد و در ایــن میــان منتظــر تاییــد FDA بــرای تجــاری ســازی آن نیــز هســتند.

رادیاتور هوشمند شارژی ساخته شد
یــک اســتارت آپ فرانســوی رادیاتــوری ســاخته کــه قابلیــت شــارژ شــدن دارد و هزینــه هــای 

مصــرف بــرق را 50 درصــد کاهــش مــی دهــد. 
شــرکت فرانســوی Lancy Energy Storage رادیاتوربرقــی ســاخته کــه عــاوه برآنکــه به 
شــبکه برق متصل می شــود، باتری های لیتیومی نیز دارد. به این ترتیب کاربر می تواند طی ساعات 
غیــر پیــک مصــرف رادیاتــور خــود را شــارژ کنــد و در ســاعات پیــک از آن اســتفاده کنــد. درایــن 

حالــت از بــار شــبکه بــرق نیــز کاســته خواهــد شــد.  
همچنیــن ایــن رادیاتــور  بــه وســیله تلفــن هــای هوشــمند کنتــرل مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب 

ســاکنان خانــه مــی تواننــد بــا کنتــرل رادیاتــور در هزینــه هــای خــود صرفــه جویــی کننــد.
عــاوه بــرآن رادیاتــور »النســور« قابلیــت های هوشــمند متعــددی دارد مانند سیســتم گرمایشــی 
مــادون قرمــز و حســگر بــرای ردیابــی پنجــره هــای بــاز و شــمارش افــرادی کــه در اتــاق حضــور 
دارنــد. همچنیــن دارای الگوریتــم یادگیــری اســت کــه بــه وســیله آن کاربــران می تواننــد مصرف 

کلــی الکتریســیته خــود را نظــارت کنند.
جالــب آنکــه بــرای نصــب ایــن رادیاتــور نیــز بــه ســیم کشــی اضافــه نیســت. هزینــه نصــب این 

رادیاتــور برقــی نیــز 75 درصــد نســبت بــه گرمکــن گازی کمتر اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه رافائــل مــی مدیــر ارشــد اجرایــی ایــن شــرکت در اروپــا 67 
درصــد هزینــه بــرق خانــوار بــه گرمایــش تعلــق دارد. ایــن شــاخص در اروپــا 42 درصــد  اســت.

محققــان دانشــگاه اســتانفورد بــا اســتفاده از ریزتریــن ذرات المــاس، اتــم هــای نازکتریــن ســیم 
هــای الکتریکــی را  ســاخته اند. 

  SLAC National Accelerator Laboratory ایــن محققــان کــه در آزمایشــگاه
دانشــگاه اســتانفورد فعالیــت مــی کننــد، بــه شــیوه ای نویــن اتــم هــای المــاس را ماننــد بلــوک 
هــای اســباب بــازی لگــو کنــار هــم قــرار داده و نازکتریــن ســیم دنیــا را ســاخته انــد. ایــن ســیم 
کاربردهــای مختلفــی دارد از جملــه پارچــه هایــی کــه الکتریســیته تولیــد مــی کننــد، دســتگاه 
ــه  ــواد ابررســانایی ک ــرد و م ــی گی ــه کار م ــور و الکتریســیته را ب ــه ن ــو الکترونیکــی ک هــای اپت

الکتریســیته را بــه طــور کامــل منتقــل مــی کننــد.
هائــو یــان دانشــجوی فــوق دکتــرا در دانشــگاه اســتانفورد و رهبــر ایــن تحقیــق مــی گویــد: مــا 
نشــان دادیــم کــه مــی تــوان ســیم هــای بســیار نــازک و رســانا را از ریزتریــن ذرات تهیــه کــرد. 
ایــن فراینــد بســیار ســاده و در حقیقــت ســنتزتک مرحلــه ایســت.  کافــی اســت مــواد اولیــه را 

بــا یکدیگــر مخلــوط کــرد و نیم 
ــج  ــوان نتای ــد مــی ت ســاعت بع

آن را مشــاهده کــرد.  
 هرچنــد راه هــای دیگــری هــم 
ترکیــب خودخواســته  بــرای 
مــواد وجــود دارد امــا ایــن 
نخســتین روشــی برای ســاخت 

ســیم هــای نانــو بــا هســته هــای بلوریــن و جامــد اســت کــه ویژگــی هــای الکترونیکی مناســبی 
دارد.

ایــن ســیم نــازک که شــبیه یــک ســوزن اســت، هســته ای نیمــه رســانا دارد کــه ترکیبــی از مس 
و ســولفور اســت و دور آن  را ذرات المــاس پوشــانده و نوعــی پوســته عایــق ایجــاد مــی کنند.

ساخت نازکترین سیم دنیا از خرده الماس 

عینک دید در شب با فناوری نانو ساخته شد
پژوهشــگران اســترالیایی بــا همــکاری یــک محقــق ایرانــی بــا 
اســتفاده از یــک الیــه نــازک حــاوی نانوبلورهــای نیمه هــادی 

موفــق بــه ســاخت عینــک دیــد در شــب شــدند. 
ــی اســترالیا موفــق  »دراگومــر نشــو« از محققــان دانشــگاه مل
ــه  ــت ک ــدی شده اس ــب جدی ــد در ش ــن دی ــاخت دوربی ــه س ب

ــود. ــج ش ــنگین رای ــای س ــن دوربین ه ــد جایگزی می توان
ــای بســیار  ــروژه از نانوبلوره ــن پ ــا در ای ــرد: م ــوان ک نشــو عن
ــه  ــم  الی ــورت فیل ــا را به ص ــم و آن ه ــتفاده کردی ــی اس کوچک
نازکــی روی ســطح شیشــه عینــک قــرار دادیــم؛ بــا اســتفاده از 
ایــن الیــه نــازک حــاوی نانوبلــور امــکان دیــد در شــب فراهــم 

شده اســت.

ــوده و از آن  ــک ب ــیار کوچ ــازک بس ــه ن ــن الی ــزود: ای وی اف
می تــوان در ســاخت ادوات ضدجعــل نظیــر پوشــش های 
ــل  ــاوری قاب ــن فن ــن ای ــرد. همچنی ــتفاده ک ــکناس ها اس اس

اســتفاده در هولوگرام هــا و تصاویــر پزشــکی اســت.«
ــار  ــروژه اظه ــن پ ــان ای ــر محقق ــی از دیگ ــن رحمان محس
ــوزه  ــی در ح ــتاورد بزرگ ــه دس ــروژه ب ــن پ ــا در ای داشــت: م
نانوفتونیــک رســیدیم؛  در ایــن کار تحقیقاتــی مــا بــه 
ــا اجســام در مقیــاس  بررســی رفتــار نــور و برهم کنــش آن ب

نانومتــری پرداختیــم.
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن نانوبلورهــای نیمه هــادی 
ــای  ــد و پرتوه ــال دهن ــاال انتق ــدت ب ــا ش ــور را ب ــد ن می توانن

نــوری پیچیــده ای را ایجــاد کننــد. از ایــن فنــاوری در یــک لیزر 
ــک را روی  ــری هولوگرافی ــا تصوی ــرد ت ــتفاده ک ــوان اس می ت

ــد. ــاد کن ــدرن ایج ــگرهای م نمایش
ماریــا دل روســیون از دانشــجویان دکتــری ایــن پــروژه ادامــه 
داد: در ایــن پــروژه ابــزاری ســاخته شــده کــه نــور بــه راحتــی از 
آن عبــور می کنــد، ایــن فنــاوری بــرای ســاخت نمایشــگرهای 
نــوری قابــل اســتفاده اســت. بــرای اولیــن بــار اســت کــه چنین 
ــورد  ــازک م ــه ن ــه در الی ــرا ک ــود؛ چ ــاخته می ش ــزی س چی
ــاوری از نانوبلورهــای نیمه هــادی اســتفاده  اســتفاده در ایــن فن
ــفاف کاری  ــطح ش ــا روی س ــن نانوبلوره ــد ای ــت. رش شده اس

چالــش برانگیــز اســت.
ــج، بســیار  ــد در شــب رای ــن عینــک برخــاف ابزارهــای دی ای
ســبک اســت. از ایــن فنــاوری می تــوان در حوزه هــای 

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــل نی ــکی و ادوات ضدجع پزش
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فناوریهــای نویــن

معرفی عجیب ترین خودروهای سال؛

 رانندگی با عینک و خودروی بدون در!
در ۲۰۱۶ میالدی نوآوری صنعت خودروسازی همچنان ادامه یافت. اتومبیل برای معلوالن، ون های ارسال محموله و انواع پهپادها در این سال رونمایی شدند. 

هر روز خودروها بیش از پیش به کامپیوترها شبیه می شوند. بحث نوآوری در طراحی و ساخت خودرو فقط مربوط به پیشرفت فناوری اتومبیل های خودران نیست 
چون خودروسازان می دانند، اتومبیل های نسل جدید باید هوشمند باشند و عالوه بر آن استفاده آسان از آنها عامل مهمی به شمار می آید. البته بسیاری از این فناوری 

ها را می توان در طرح های اولیه خودروسازان سراسر جهان دید. درهمین راستا نگاهی به جالب ترین فناوری های صنعت خودروسازی در سال ۲۰۱۶ میالدی داریم:

نخستین راننده معلول پشت فرمان اتومبیل خودران

ــه کمــک  ــود، ب ــج شــده ب ــردن فل ــه از گ ــواری ک ــل س ــدگان مســابقات اتومبی یکــی از رانن
شــرکت Arrow Electronics در Corvette Z06 مــدل 2016،  توانســت دوبــاره 
ــی  ــه در یک ــی ک ــابقات اتومبیلران ــه ای مس ــده حرف ــمیت  رانن ــام اش ــد. س ــی کنن رانندگ
ــد رانندگــی  ــا اســتفاده از یــک عینــک آفتابــی مــی توان از مســابقات، از گــردن فلــج شــده ب
کنــد. شــرکت Arrow Electronics در خــودروی Corvette Z06  مــدل 2016 ایــن 
ــی  ــه حســگرهای ردیاب ــز ب ــن عینــک مجه ــرده اســت. در حقیقــت ای ــاوری را فراهــم ک فن
ــرش را  ــمیت س ــه اش ــودرو را دارد. هنگامیک ــده خ ــض دن ــت تعوی ــه قابلی ــت ک ــت اس حرک
تکان مــی دهد حســگرها اطاعات را بــه کامپیوتری که در خودرو نصب شــده ارســال می کنند 
و همزمــان کنتــرل چــرخ های خــودرو را به دســت مــی گیرنــد. همچنین اشــمیت مــی تواند با 
دمیــدن یــا مکــش یک نــی که بــه عینــک متصــل اســت، ســرعت خــودرو را کنتــرل کنــد. او 
در ایــن اواخــر توانســت  گواهینامــه خــودروی خــودران در ایالــت نــوادا آمریــکا را دریافــت کنــد 

و بــه ایــن ترتیــب در خیابــان هــای معمولــی تــردد کنــد.

 

آزمایش تاکسی های خودران اوبر

ــای  ــی ه ــه تاکس ــتین برنام ــکا نخس ــبورگ آمری ــردر پیتس اوب
خــودران را اجــرا کــرد. بــه ایــن ترتیــب عــده معــدودی از افــراد 
ــک  ــا را از نزدی ــوع خودروه ــن ن ــرد ای ــیوه کارک ــد ش ــی توانن م
ببیننــد. البتــه ایــن در حالــی اســت کــه  اتومبیــل هــای خــودران 
هنــوز در وضعیــت آزمایشــی هســتند. امــا در ایــن شــهر مــردم 
عــادی بــرای نخســتین مرتبــه مــی تواننــد از خدمــات تاکســی 
هــای خــودران اســتفاده کننــد. پــس از ایــن آزمایــش، شــرکت 
اوبــر برنامــه آزمایشــی دیگــری در ســان فرانسیســکو نیــز افتتاح 
کــرد کــه البتــه چنــدان خــوب پیــش نرفــت. هــر دو ایــن برنامه 
ــاوری در  ــن فن ــتفاده از ای ــم  در اس ــی مه ــی گام ــای آزمایش ه

آینــده بــه حســاب مــی آینــد.

 

 آئودی چراغ سبز را 
به راننده اطالع می دهد

ــن  ــه Q7 ،A4 کــه پــس از ژوئ ــودی از جمل بعضــی از خودروهــای آئ
ــد، مجهــز بــه دســتگاه تایمــری هســتند کــه  2016 ســاخته شــده ان
دقیقــا به راننــده اطاع مــی دهد چــراغ راهنمایــی و رانندگی چــه زمان 
ســبز مــی شــود. شــرکت آئــودی بــرای دســتیابی بــه ایــن فنــاوری 
ــوادای  حــدود هــزار چــراغ راهنمایــی و رانندگــی شــهری در ایالــت ن
آمریــکا را بــا خودروهایــش مرتبــط کرده تــا سیســتم V2I  را بــه وجود 
بیــاورد. ایــن خودروســاز جهانی تصمیــم دارد ایــن سیســتم را در 2017 

میادی در شــهرهای دیگر دنیا نیز اجرا کند.
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ــن ــای نوی فناوریه

خودروی ضد گرمای تسال

آخریــن آپدیــت نــرم افزاری شــرکت تســا مربوط به بدنــه ضد گرمای خودرو اســت تا بــه این ترتیب کودکانــی که در خــودرو می مانند گرما زده نشــوند. ایــن ویژگی به صاحــب خودرو کمک مــی کند تا از 
گرمازدگــی  کــودکان و حیوانــات داخــل خــودرو جلوگیــری کنــد. الون ماســک مدیر ارشــد اجرایی تســا ایــن قابلیــت را ویژگی محبــوب خود خوانــد کــه در آپدیت نســخه  ۸.0  ارائه می شــود. البته شــاید 

ایــن ویژگــی  چنــدان پیچیــده بــه نظــر نیایــد امــا بســیار کارآمــد اســت و بــرای خانــواده هــای گزینــه مفیــدی به حســاب مــی آید

مینی ون صاحبش را می شناسد

طــرح اولیــه Mini Vision در آینــده ســاخته خواهــد شــد. ایــده اصلــی 
ایــن طــرح شــراکت در خــودرو بــه جــای خریــد اســت. یعنــی هنگامیکــه 
فــرد بــه خــودرو نیــاز داشــت در اختیــار اوســت امــا در زمــان هــای دیگــر 
افــراد مختلــف از آن اســتفاده مــی کننــد. بــه طــور طبیعــی عــدم مالکیــت 
ــه  ــی اســت ک ــای از دســت دادن بخشــی از ویژگــی های ــه معن ــودرو ب خ
بــرای راننــده بــه طــور شــخصی مهــم اســت. امــا »مینــی ون« مــی تواند 
صاحــب خــود را شناســایی کنــد و بــه وســیله نمایــش نــور و تصویــر بــه 
ــاز مــی شــود. ایــن ویژگــی  او خوشــامد بگویــد.  ســپس درهــا بــرای او ب
کوچــک نشــان مــی دهــد  چگونــه خودروســازان بــزرگ مشــغول ایجــاد 
روشــی هایــی هســتند تــا ایــده اشــتراک خــودرو بــرای افــراد ملمــوس تــر 

شــود.  

 

تهویه طبیعی در خوروهای رنو

ایــن طــرح اولیــه خــارق العــاده شــامل دریچــه هــای تهویــه شــش 
ضلعــی روی کاپــوت)درروی موتــور( خــودرو اســت که بــاال و پایین 
حرکــت می کننــد تا هــوا به داخــل اتومبیل جریــان یابد. طــرح اولیه  
Trezor  توســط رنو در فرانســه ســاخته شــده، عــاوه براین تهویه 
ویژگی هــای جالب دیگــری نیز دارد، ماننــد  بخش  چمــدان و بار در 
خــودرو  کــه در جلــوی خــودرو قــرار گرفتــه تا راننــده فضــای کافی 

بــرای وســایل خــود داشــته باشــد.

 

 تحویل محموله های پستی با ون و پهپاد

ــک  ــی از ی ــدس بخش ــودروی Vision Van  مرس ــه خ ــرح اولی ط
ســرمایه گــذاری 562 میلیــون دالری ایــن شــرکت طی پنج ســال آتی 
اســت تا شــبکه ای از ون های تمــام الکتریک و پهپادها بــرای  خدمات 

ــه هــا را خلــق کنــد. تحویــل محمول
ــارت  ــه عب ــودکار اســت. ب ــل خ ــور کام ــه ط ــن ون ب ــار ای بخــش  ب
ــه  ــگام نزدیــک شــدن ب ــرده و هن ــول ک ــار را قب ــد ب دیگــر مــی توان
ــه ســمت  ــار را  ب ــده هشــدار دهــد. ســپس ب ــه رانن محــل تحویــل ب
ــس از  ــاد پ ــک پهپ ــد و ی ــی کن ــک م ــقف ون نزدی ــه ای در س دریچ
دریافــت آن بــه ســمت مقصــد حرکــت مــی کنــد.  هنــوز مشــخص 
نیســت ایــن ون چــه زمانــی بــه طــور واقعــی ســاخته می شــود امــا در 
هرحــال تمایــل مرســدس برای ایجــاد انقــاب در صنعت حمــل و نقل 

بار خارق العاده است.
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فناوریهــای نویــن

»میباخ« مجهز به چند صفحه 
نمایش اطالعات

ــات  ــش صفح ــغول آزمای ــازان مش ــی از خودروس برخ
نمایــش اطاعــات و ســرگرمی در خودروهــا هســتند و 
تصمیم دارند کابین خودرو را به فضای آینده نگرتر تبدیل 
کننــد. در ایــن زمینــه میبــاخ واقعــا طــرح هــای خــارق 
ــودرو،  ــدل خ ــن م ــرای ای ــدس ب ــاده ای دارد. مرس الع
بانکــی از صفحــات دیجیتــال در بخــش هــای مختلــف 
کابیــن تــدارک دیــده کــه شــامل شیشــه هــای پنجــره 
ــا صفحــات  ــد ب ــن ترتیــب  بای ــه ای ــز مــی شــود.  ب نی
نمایشــی حجیــم در آینــده نزدیــک خداحافظــی کــرد.

 

اتومبیل خودران رولزرویس با 
OLED تلویزیون

فضــای داخلــی طــرح اولیــه رولــز رویــس Vision 100  ماننــد 
ــرای اتومبیــل  ــاوری هــای مختلــف ب ــواع  فن نمایشــگاهی از ان
هــای خــودران  آینــده اســت. چــون در ایــن طــرح اولیــه نیــازی 
بــه راننــده نیســت، کل فضــای داخــل بــه دو صندلــی اختصاص 
ــک  ــز ی ــروی آن نی ــتند. روب ــه  هس ــد کاناپ ــه مانن ــه ک یافت
ــازان  ــه خودروس ــرح اولی ــن ط ــرار دارد. ای ــون OLED ق تلویزی
را تشــویق مــی کنــد خاقیــت بیشــتری در فضــای داخی بــه کار 
بگیرند. خودروســازان مختلف ایده های متفاوتــی را برای اتومبیل 
هــای خودران به کار گرفته اند. مثا در یکی از این طرح های اولیه 

صندلی های جلو رو به شیشه عقب ماشــین طراحی شده اند.

 

 خودروی بدون در 
United Nude 

طراحــان یــک تولیــدی کفــش بــه نــام 
ــرف  ــان ص ــال زم ــج س United Nude پن
ــی  ــودروی الکتریک ــن خ ــه ای ــرح اولی ــد ط تولی
خــارق العــاده کردنــد. در ایــن طــرح اولیــه هیــچ 
ــه طــور  ــه ب ــدارد بنابرایــن  کل بدن دری وجــود ن
خــودکار باال مــی رود تا راننــده بتوانــد وارد خودرو 
شــود. البتــه در داخل خــودرو نیز به همیــن میزان 
عجیــب اســت. باالترین ســرعت این خــودرو 31 

مایل اســت.
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ــن ــای نوی فناوریه

 

لکسوس UX بدون آینه بغل با 
صندلی های عجیب

صندلـی هـای ایـن طـرح اولیه لکسـوس از شـبکه 
باندهایی تشـکیل شـده اند. هنگامیکـه راننده مدت 
زمان زیادی را پشـت فرمـان وروی این صندلی می 
نشـیند، به راحتی می توانـد وزن بدن خـود را تثبیت 
کنـد و همزمـان حـرکات سـر راننـده نیـز راحت تر 
انجام می شـود. به نظر می رسـد لکسـوس تصمیم 
دارد طـرح هـای سـنتی صندلی هـا را تغییـر دهد و 
در کل فضـای داخلی خودروهایـش را متحول کند.
ــگاه  ــه در نمایش ــه ک ــرح اولی ــن ط ــن ای همچنی
ــه  ــه جــای آین ــد، ب ــی ش ــل پاریــس رونمای اتومبی
هــای بغــل دارای دوربیــن اســت. ایــن خودروســاز 
ــازه ســاخت و  ــادی اج ــن 2016 می ــی در ژوئ ژاپن
فــروش خودروهــای بــدون آینــه را دریافــت کــرده 
ــن یکــی از نخســتین  ــه ایــن ترتیــب ژاپ اســت. ب
ــه  ــود کــه ایــن فنــاوری را ب کشــورهایی خواهــد ب

ــد. ــع اجــرا مــی کن واق

 

 Vision Next 100 چرخ های نامریی 
بی ام دبلیو

ایــن طــرح اولیــه شــرکت بــی ام دبلیــو انــواع مختلــف ویژگی 
هــای نویــن را دارد امــا جالبتریــن فنــاوری آن مربــوط بــه چرخ 
ــل  ــه  اتومبی ــی از بدن ــا جزی ــرا آنه ــت. زی ــودرو اس ــای خ ه
ــردن  ــوض ک ــده ع ــردش و دن ــگام گ ــن هن ــتند! بنابرای هس

حرکــت چــرخ هــای خــودرو بســیار زیبــا خواهــد بــود.  
 

دوچرخه خورشیدی ساخته شد
 یــک شــرکت فرانســوی بــه نــام Rool in در نمایشــگاه 2017 کاالهــای 

ــرد.  ــد ک ــی خواه ــیدی رونمای ــه ای خورش ــد دوچرخ ــی)CES( مانن الکترونیک
البتــه این طرح چنــدان عجیب نیســت. قبــا شــرکت Geo Orbital نیز چــرخ های 
جدا شــونده ای بــرای یک دوچرخه طراحی کرده بود کــه  آن را به یک دوچرخه الکتریکی 

تبدیــل مــی کــرد. اما نمونــه جدید چــرخ هــای متفاوتــی دارد.
ــه  ــتند ک ــک هس ــای فتوولتائی ــلول ه ــه Rool in  دارای س ــای دوچرخ ــرخ ه چ
ــا پــدال زدن بــه شــارژ شــدن دوچرخــه نیــز کمــک مــی کننــد. بنابرایــن  همزمــان ب

ــت. ــرق نیس ــیم ب ــارژر و س ــای ش ــتگاه ه ــه دس ــازی ب نی
 ایــن دوچرخــه بــه وســیله بلوتــوث بــه یــک برنامــه موبایــل متصــل مــی شــود. کاربــر 
ــم  ــز تنظی ــارژ شــدن آن را نی ــزان ش ــه می ــه ســرعت دوچرخ ــه ب ــا توج ــد ب ــی توان م
کنــد. همچنیــن دوچرخــه خورشــیدی دارای یــک سیســتم جهــت یابــی اســت و بــه 
ایــن ترتیــب کاربــر مــی توانــد بهتریــن مــکان بــرای پــارک کــردن دوچرخــه و شــارژ 

ــد. ــان آن  را بیاب همزم
 بــه گفتــه شــرکت هــدف از ســاخت ایــن دوچرخــه خورشــیدی تــردد آســان و پــاک در 

شــهر است.
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شبکه های اجتماعی جایگاه پررنگی در زندگی کاربران ایرانی دارند و روزانه 
بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، از طریق این شبکه ها، با یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنند. برآوردها نشان می دهد که بیش از 4۰ میلیون گوشی 
هوشمند در ایران فعال است و 65 درصد کاربران اینترنت در ایران عضو 
شبکه های اجتماعی هستند. تفریح و سرگرمی سهم قابل توجهی از محتوای 
شبکه های اجتماعی را برای کاربران ایرانی به خود اختصاص داده است.;

فناوری اطالعات و ارتباطات
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــاخص  ــش ش ــام پای ــای نظ ــی ه ــن بررس ــای آخری برمبن
ــت در  ــران اینترن ــد کارب ــور، 65 درص ــات کش ــای ارتباط ه
ــران عضــو شــبکه هــای اجتماعــی هســتند و 5۹ درصــد  ای
کاربــران نیــز در اینترنــت بــه دنبــال تفریــح و ســرگرمی انــد. 
درگاه پایــش جامعــه اطاعاتــی برمبنــای نظــام پایــش 
ــا توجــه  ــاوری اطاعــات و ب شــاخص هــای ارتباطــات و فن
بــه نتایــج طــرح آمارگیــری برخــورداری خانوارهــا و اســتفاده 
ــت  ــن وضعی ــات، آخری ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــراد از فن اف

اســتفاده از ICT در ایــران را تــا پایان ســال ۹4 اعــام کرد.
5۹ درصد کاربران به دنبال تفریح در اینترنت هستند

ــن برآوردهــا مشــخص شــد کــه وضعیــت حضــور  ــق ای طب
ــال ۹2  ــی از س ــای اجتماع ــبکه ه ــت در ش ــران اینترن کارب
ــد  ــه 65 درص ــال ۹4 ب ــان س ــوده در پای ــد ب ــه 20 درص ک

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــه بررس ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــح و  ــال تفری ــه دنب ــت ب ــران در اینترن ــد کارب ــه 5۹ درص ک
ــات  ــرای ارتباط ــزار ب ــن اب ــد از ای ــد و 71 درص ــرگرمی ان س

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس

ــت  ــی در اینترن ــران ایران ــد کارب ــط 8 درص فق
ــد  ــی کنن ــد م ــوا تولی محت

ــران مشــخص  ــت در ای ــران اینترن ــت کارب ــتای فعالی در راس
شــده اســت کــه تنهــا ۸ درصــد کاربــران ایرانــی بــه تولیــد 

ــد . ــوا در فضــای مجــازی مــی پردازن محت
ــرم  ــه ن ــوط ب ــوا مرب ــدات محت ــد تولی ــان 2 درص ــن می از ای
ــوای  ــد محت ــش، 3 درص ــرای ویرای ــت ب ــای اینترن افزاره
ــرای مدیریــت صفحــات شــخصی، 6 درصــد  ــد شــده ب تولی
محتــوای ایجــاد شــده توســط کاربــر شــامل متــن، عکــس ، 

فیلــم و موســیقی و نــرم افــزار و یــک درصــد نیــز بــه تولیــد 
ــی شــود. ــوط م ــاگ نویســی مرب ــب وب ــوا در قال محت

بانکــداری  از  ایرانــی  کاربــران  درصــد   13
کننــد مــی  اســتفاده  الکترونیکــی 

براسـاس بررسـی هـای شـاخص هـای جامعـه اطاعاتـی  
در ایـران در خصـوص فعالیـت کاربـران اینترنـت مشـخص 
شـد کـه 13 درصـد فعالیـت کاربـران اینترنـت در ایـران بـه 
بانکـداری الکترونیکی معطوف اسـت. همچنیـن 37.5 درصد 
از  الکترونیـک و 42 درصـد  از کاربـران از خدمـات دولـت 

تجـارت الکترونیـک در اینترنـت اسـتفاده مـی کننـد.
در همیـن حـال اعام شـده اسـت کـه 2 درصـد کاربـران در 

فضـای اینترنـت مشـارکت الکترونیکـی دارنـد و 4.5 درصـد 
کاربـران نیـز از خدمـات رایانـش ابـری اسـتفاده مـی کنند.

ــاالی  ــران ب ــت در ای ــران اینترن ــد کارب 27 درص
ــد  ــن دارن ــال س 50 س

ــران  ــد کارب ــه 74.7 درص ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
اینترنــت در ایــران در گــروه ســنی 20 تــا 2۹ ســال هســتند 
و ایــن درحالــی اســت کــه 27.3 درصــد کاربــران اینترنــت در 
ایــران را گــروه ســنی 50 تــا ۸۹ ســال تشــکیل مــی دهنــد.

در همیـن حـال فاصله جنسـیتی بیـن کاربران اینترنـت مرد و 
زن در ایـران 1.۹ درصـد اسـت و فاصله بین کاربـران اینترنت 

شـهری و روسـتایی 25.5 درصد برآورد می شـود.

جدیدترین آمار از کاربران ایرانی عضو شبکه های اجتماعی

59 درصد کاربران ایرانی به دنبال تفریح در اینترنت هستند

برمبنــای برآوردهــای صــورت گرفتــه از مصــرف آنایــن محتوا 
ــت  ــران اینترن ــه 22 درصــد کارب ــد ک ــور، مشــخص ش در کش
بــاالی 6 ســال در ایــران، روزنامــه، مجلــه و کتــاب الکترونیکی 

را بــه صــورت آنایــن مــی خواننــد. 
وضعیــت مصــرف آنایــن محتــوا در کشــور بــر مبنــای نظــام 
پایــش شــاخص هــای فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات تــا پایان 
ســال ۹4 از ســوی درگاه پایــش جامعــه اطاعاتــی و با اســتفاده 
از نتایــج طــرح آمارگیــری برخــورداری خانوارهــا و اســتفاده افراد 

از ICT اعام شــد.

55.5 درصد خانوار ایرانی کاربر اینترنت هستند 
ــه  ــد ک ــخص ش ــه مش ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــق بررس طب
57.4 درصــد خانــوار ایرانــی بــه رایانــه دسترســی دارنــد و 55.5 
درصــد خانــوار ایرانــی نیــز از اینترنــت اســتفاده مــی کننــد. در 
همیــن حــال 45.3 درصــد ایرانــی هــای بــاالی 6 ســال، کاربــر 

اینترنــت هســتند.

کاربــران  درصــدی   51 رشــد 
ایــران در  اینترنــت 

ــا از  ــورداری ایرانیه ــت برخ مقایســه وضعی
ــاوری اطاعــات و ارتباطــات  ابزارهــای فن
نســبت بــه ســال ۹2 نشــان مــی دهــد کــه 
ــن  ــه ای ــل نســبت ب ــران موبای ــداد کارب تع
ــوده  ــراه ب ــد هم ــد رش ــا 15 درص ــال، ب س
اســت. در همیــن حــال دسترســی خانــواده 
هــای ایرانــی بــه رایانــه رشــد 25 درصدی 

را نشــان مــی دهــد.
شــمار کاربــران رایانــه در کشــور نســبت به 

ــا رشــد 20 درصــدی و شــمار کاربــران اینترنــت در  ســال ۹2 ب
کشــور بــا رشــد 51 درصــدی همــراه اســت. همچنیــن برآوردها 
نشــان مــی دهــد کــه میــزان دسترســی خانوارهــا بــه اینترنــت 

طــی 2 ســال 46 درصــد رشــد داشــته اســت.

59 درصــد کاربــران اینترنــت، آنالیــن بــازی مــی 
کننــد

در راســتای افزایــش مصــرف آنایــن محتــوا در کشــور، 
ــاالی  ــه ب ــال ب ــران 6 س ــد کارب ــه 22 درص ــد ک ــخص ش مش
اینترنــت روزنامــه، مجلــه و کتــاب الکترونیکــی را بــه صــورت 

ــد. ــی کنن ــه م ــن مطالع آنای
ایــن درحالــی اســت کــه 5۹ درصــد کاربــران 6 ســال بــه باالی 
ــکل  ــه ش ــازی ب ــو و ب ــیقی، ویدئ ــران، از موس ــت در ای اینترن
ــن حــال تنهــا 7 درصــد  ــد. در همی ــن اســتفاده مــی کنن آنای
کاربــران 6 ســال بــه بــاالی اینترنــت در ایــران، تلویزیــون را از 

طریــق اینترنــت تماشــا مــی کننــد.

کاربران 8 درصد محتوا تولید می کنند 
ــعه  ــه ششــم توس ــی و برنام ــداف اقتصــاد مقاومت ــای اه برمبن
کشــور، بایــد میــزان تولیــد محتــوای آنایــن تــا پایــان برنامــه 
ــی  ــت کنون ــر وضعی ــه 10 براب ــال 1400( ب ــعه )س ششــم توس
ــش  ــام پای ــای نظ ــه برمبن ــت ک ــی اس ــن درحال ــد و ای برس
ــوا توســط  ــد محت ــزان تولی شــاخص هــای ICT در کشــور، می

ــت. ــد اس ــران، ۸ درص ــت در ای ــران اینترن کارب

نرخ مصرف آنالین محتوا اعالم شد

22 درصد کاربران ایرانی آنالین مطالعه می کنند
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

پیش بینی یک موسسه امنیتی؛

اینترنت خاموش می شود
در دســامبر هــر ســال  پیــش بینــی هــای زیــادی دربــاره اتفاقــات ســال آتــی اعــام 
مــی شــود امــا ایــن ادعــا کــه در 2017 میــادی جهــان شــاهد خاموشــی اینترنــت به 

مــدت 24 ســاعت خواهــد بــود، احتمــاال چالــش برانگیــز تریــن اســت. 
بــه جــای آنکــه  شــهاب ســنگ هــا بــه زمیــن برخــورد کننــد یــا  یــک ابرویــروس 
شــایعه شــود، جهــان بایــد بــا یــک فاجعــه خــود ســاخته کنــار بیایــد. طبــق گــزارش 
ــی  ــت م ــی فعالی ــات امنیت ــوزه خدم ــه درح ــی LogRhythm ک ــرکت آمریکای ش

کنــد، احتمــال خاموشــی 24 ســاعته اینترنــت در ســال آتــی بســیار زیــاد اســت.
 ایـن پیش بینـی نگـران کننده نشـان می دهـد احتمـاال هکرهـا از یک حملـه بزرگتر 
DDoS  بـرای قطع اینترنت جهان حداقل برای یک روز اسـتفاده خواهند کرد. حمات  
دیداسDDoS   شـکل اولیه عملیات هک هسـتند که با اسـتفاده از شـبکه کامپیوترها 

بـه نـام باتنت هـا انجام می شـود. کنتـرل ایـن باتنت ها به دسـت هکرهاسـت

زلزله تازه در دنیای فناوری؛

یاهو به تاریخ می پیوندد
بــه دنبــال نهایــی شــدن فراینــد خریــد یاهــو توســط وریــزون، معــدود بخــش هــای 
باقــی مانــده ایــن شــرکت تحــت عنــوان آلتابــا و بــه عنــوان یــک شــرکت ســرمایه 

گــذاری بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد. 
شــرکت مخابراتــی وریــزون بعــد از طــی فــراز و نشــیب هایــی قصــد دارد یاهــو را بــا 
 Altaba پرداخــت 4.۸ میلیارد دالر خریداری کند و بخش های فروخته نشــده یاهو نیز

Inc نــام مــی گیــرد.
ــد  ــد 5 نفــره آن را هدایــت خواهن ــره جدی ــات مدی ــا هی ــه آلتاب ــام یاهــو ب ــر ن ــا تغیی ب
کــرد. اســامی ایــن اعضــا عبــارت خواهــد بــود از تــور براهــام، اریــک برانــت، کاتریــن 

ــری اســمیت. ــری و جف ــاس مــک ن ــن، توم فریدم
ایــن افــراد پــس از فــروش یاهــو بــه وریــزون آلتابــای تــازه شــکل گرفتــه را هدایــت 

مــی کننــد و اریــک برانــت ریاســت هیــات مدیــره آن را بــر عهــده خواهــد داشــت.
مریســا میــر مدیــر عامــل فعلی یاهــو در هیــات مدیــره جدیــد حضــور نخواهد داشــت 

و اعضــای هیــات مدیــره فعلــی نیــز آن را تــرک خواهنــد کرد.
انتظــار مــی رود فراینــد خریــد یاهــو توســط وریــزون در ســه ماهــه اول ســال 2017 
ــا،  ــی باب ــد یاهــو، ســهام آن در شــرکت عل ــر خری ــزون عــاوه ب ــل شــود. وری تکمی

ــد. ــداری مــی کن ــد مجموعــه دیگــر را خری ــن و چن یاهــوی ژاپ
یاهــو یکــی از خاطــره انگیزتریــن شــرکت هــای فنــاوری بــرای ایرانیــان اســت. زیــرا 
بســیاری از آنــان اولیــن بــار بــا اســتفاده از خدمــات پســت الکترونیــک یاهــو بــا ایــن 

نــوع خدمــات آشــنا شــدند.
ــادل  ــرای تب ــگان ب ــای رای ــت فض ــار مگابای ــادی چه ــه ۹0 می ــر ده ــو در اواخ یاه
ایمیــل در اختیــار کاربــران قــرار مــی داد. عــاوه بــر ایــن ســرویس گــپ یاهومســنجر 

نیــز بــرای بســیاری از ایرانیــان خاطــره انگیــز بــوده اســت.
ــش از  ــران بی ــات کارب ــدن اطاع ــک ش ــای ه ــا افش ــر ب ــای اخی ــاه ه ــو در م یاه
یــک میلیــارد حســاب کاربــری پســت الکترونیــک اش و همیــن طــور برمــا شــدن 
ــود. ــام شــده ب ــکا بســیار بدن ــی آمری ــت مل ــس امنی ــا آژان ــن شــرکت ب همــکاری ای

51 شبکه پیام رسان در کشور فعال است

ــا، 51 شــبکه  ــام رســان در دنی ــزار پی ــرم اف ــان 152 ن ــا گفــت: از می ــام مســئول در پلیــس فت ــک مق ی
ــار نیســت.  ــران فعــال اســت امــا اطاعــات کافــی در مــورد آنهــا در اختی ــام رســان در ای اجتماعــی پی
ســرگرد حمیــد کیانــی بــه موضوعــات فضــای مجــازی و حریــم خصوصــی بــا محوریــت اپلیکیشــن 

ــرم افزارهــای جاسوســی پاســخ گفــت. ــود ازکانالهــا و ن هــای دانلــودی و دانل
وی بــا بیــان اینکــه گاهــی کاربــران آنقــدر در فضــای مجــازی درگیــر مــی شــوند کــه بــدون آگاهــی و 
بــه راحتــی اطاعــات را در اختیــار شــبکه هــای اجتماعــی قــرار مــی دهنــد، گفــت: 13 درصــد از جرایــم 

ایــن حــوزه مربــوط بــه نقــض حریــم خصوصــی اســت.
کیانــی گفــت: از 6۸ هــزار پرونــده رصد شــده تنهــا 6 درصــد قابــل شناســایی بودنــد و 66 درصــد مربوط 
ــده  ــن نشــان دهن ــه تلگــرام و 20 درصــد مابقــی شــبکه هــای اجتماعــی را شــامل مــی شــوند و ای ب

مهاجــرت کاربــران از فضــای ســایبری بــه شــبکه هــای اجتماعــی اســت.
سرپرســت اداره تشــخیص جرایــم رایانــه ای پلیــس فتــا در پاســخ بــه نحــوه جلوگیــری از ســرقت 
اطاعــات ادامــه داد: خــود مــا بــه عنــوان کاربــر بــه صــورت نابجــا بــه افــراد اعتمــاد مــی کنیــم و 
اطاعــات شــخصی را در اختیــار آنهــا قــرار مــی دهیــم. در حــال حاضــر 152 پیــام رســان در دنیــا 
وجــود دارد کــه 51 مــورد آن در کشــور فعــال اســت امــا اطاعــات کافــی در مــورد آنهــا در اختیــار 

افــراد نیســت.
وی افــزود: در برخــی پرونــده هــا پیامــک هــای اغــوا کننــده ارســال شــده اســت کــه بــا اســتفاده  از خبر 
بــرد مبلــغ کان، فــرد را بــه ارســال اطاعــات حســاب خــود ترغیــب مــی کنــد. بنابرایــن از افــراد انتظار 
مــی رود قبــل از اینکــه اطاعــات خــود را در فضــای مجــازی منتشــر کننــد ســابقه نــرم افــزار و ســایت 
را بررســی کننــد. بــرای بحــث خریدهــای اینترنتــی هــم ســایت هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه دارای 

مجــوز از ســازمان تجــارت الکترونیــک هســتند کــه مــی تــوان از آنهــا خریــد کــرد.
ــه  ــران ک ــوی کارب ــن از س ــی اپلیکیش ــخه اصل ــتفاده از نس ــدم اس ــه ع ــاره ب ــا اش ــی ب ــرگرد کیان س
مشــکاتی را بــه همــراه دارد، گفــت: احتمــال ارائــه نــرم افزارهــای معیــوب درســایت هایی کــه بصورت 
رایــگان نــرم افــزار را در اختیــار کاربــران قــرار مــی دهنــد بســیار زیــاد اســت و اکثــرا دارای حفراتــی برای 

جاسوســی هســتند.
وی افــزود: نصــب آنتــی ویــروس روی تلفــن همــراه و رایانــه کمــک زیــادی بــه حفــظ حریــم شــخصی 
در فضــای مجــازی مــی کنــد. از ســوی دیگــر کاربــران بــه هــر ســایتی کــه بــرای دانلــود اپلیکیشــن 
خــاص وجــود دارد بایــد اعتمــاد نکننــد. همــواره یــک ســایت میــان کاربــران مطــرح مــی شــود کــه یک 
مســیر را طــی مــی کنــد و مجوزهــا و حداقــل هــای اســتاندارد را داراســت. بهتــر اســت از ایــن ســایت 

هــا اســتفاده شــود.
وی ادامــه داد: در بســیاری از مــوارد یــک نســخه عرضــه شــده از نــرم افــزار بــه ظاهــر درســت اســت اما 
دارای حفــره هایــی اســت کــه هکرهــا بــرای ســرقت اطاعــات شــخصی بــه کار مــی برنــد. اســتفاده از 
نــرم افزارهــای رایــگان بایــد بســیار زیــاد مــورد توجــه قــرار گیــرد چــون برخــی از آنها جاسوســی اســت.

ایــن مقــام مســئول در پلیــس فتــا با اشــاره بــه شناســایی ســایتها و اپلیکیشــن هــای معتبــر تاکیــد کرد: 
جرایمــی کــه در دنیــا در حــال وقــوع اســت بــه ســمت پیچیدگــی مــی رود. در ســال گذشــته ۸6 درصــد 
از جرایــم در کمتــر از 6 روز قابــل کشــف بــود امــا امــروز پیچیدگــی هــا شناســایی جــرم را تــا 40 روز بــه 

تاخیــر مــی انــدازد.
ســرگرد کیانــی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 21 هــزار ســایت دارای اعتبــار هســتند و وجهــه خوبــی 
دارنــد و دارای نمــاد تجــارت الکترونیــک هســتند و ســامانه ثبــت وزارت ارشــاد نیــز مرجــع خوبــی بــرای 
شناســایی ســایت هــای معتبــر اســت. توصیــه مــی شــود کــه URL  مربــوط بــه ســایت هــا توســط 

کاربــران تایــپ شــود و از کلیــک کــردن تــا حــد ممکــن خــودداری شــود.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

مرکــز ملــی فضــای مجــازی آمارهــای جهانــی منتشــر شــده 
در خصــوص اتصــال اشــیاء بــه اینترنــت درســالهای 2017 تــا 
ــن  ــه ای ــماری ک ــادی بیش ــرات اقتص ــا و تاثی 2020 و فرصته
ــد را منتشــر  ــی کن ــم م ــا فراه ــرای کســب و کاره ــاوری ب فن

ــرد.  ک
بررســی روندهــای فنــاوری طــی ســال هــای اخیــر، 
نشــان دهنده ادغــام هــر چــه بیشــتر دنیــای واقعــی و مجــازی، 
ــمت  ــه س ــت ب ــات و حرک ــردآوری اطاع ــمندی در گ هوش
ــن  ــی اســت و یکــی از قوی تری مدلهــای کســب و کار دیجیتال

ــت. ــیا« اس ــت اش ــاوری »اینترن ــعه فن ــا، توس ــن رونده ای
ــال 1۹۹۹  ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــیا، ب ــت اش ــارت اینترن عب
توســط  »کویــن اشــتون« مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. »کوین 
ــزی، از  ــر چی ــه در آن ه ــرد ک ــف ک ــی را توصی اشــتون« جهان
جملــه اشــیاء بــی جــان، بــرای خــود هویــت دیجیتــال داشــته 
ــا آنهــا را ســازماندهی  باشــند و بــه کامپیوترهــا اجــازه دهنــد ت

ــد. و مدیریــت کنن
ــه  ــتناد ب ــا اس ــازی ب ــای مج ــی فض ــز مل ــاس مرک ــن اس برای
ــون  ــی همچ ــن الملل ــی بی ــات تحقیقات ــهای موسس گزارش
گارتنــر، IDC، سیســکو و مکنــزی، رونــد فراگیــر شــدن فناوری 
اینترنــت اشــیاء را در بیــن ســالهای 2017 تــا 2020 پیــش بینی 

ــرده اســت. ک

گارتنر: 18میلیارد وسیله به اینترنت متصل می شوند
برمبنــای گــزارش موسســه گارتنر، تــا ســال 201۸ بیــش از 1۸ 
میلیــارد وســیله بــه اینترنــت متصــل خواهند  شــد کــه ۹ میلیارد 
از ایــن اتصــاالت بــه شــبکه، ناشــی از اتصــال اشــیا اســت و در 
بــرآورد دیگــری، همیــن موسســه اعــام کــرده  اســت کــه تــا 
ســال 2020 حــدود 26 میلیــارد وســیله مبتنی بــر اینترنت اشــیا 

وجــود خواهــد داشــت.
اگــر میــزان داده ای کــه 20 سنســور در هــر ســاعت تولیــد مــی 
کنــد، برابــر بــا 240 رکــورد باشــد ، دریــک روز بــه 5760 رکورد 
ــداد  ــه تع ــز )ک ــزار تجهی ــر 10 ه ــزان در ه ــن می ــد، ای می رس
زیــادی بــرای کاربردهــای اینترنــت اشــیا محســوب نمی شــود( 
بــه حجــم قابــل توجهــی داده یعنــی 2.400.000 رکــورد در هــر 

ســاعت و 57.600.000 رکــورد در هــر روز خواهــد رســید.

ــر: انتقــال 11.2 اگزابایــت اطالعــات اشــیاء  گارتن
ــال 2017 در س

در ایــن راســتا رشــد ترافیــک ناشــی از وســایل ســیار و ارتباطات 
ــر  ــودن زی ــا ب ــان از مهی ــوده و نش ــه ب ــل توج ــیم، قاب بی س
ــه  ــت. ب ــیا اس ــت اش ــت از اینترن ــه در حمای ــاخت های اولی س
عنــوان نمونــه براســاس پیــش بینــی دانشــگاه دتلویــت، انتظار 
مــی رود تــا ســال 2017 از ارتباطــات ماشــین بــا ماشــین، لــپ 
ــن هــای هوشــمند، غیرهوشــمند و  ــا، تلف ــت ه ــا، تبل ــاپ ه ت

ــد. ــال یاب ــت داده، انتق ســایر وســایل ســیار، 11.2 اگزابای

IDC : ســهم کســب و کار از اینترنــت اشــیا بــه 11 
میلیــارد اتصــال می رســد

براســاس اســتناد بــه گــزارش مرکــز تحقیقاتــی IDC  کــه در 
ســال2014 منتشــر شــده نیــز ۹.1 میلیــارد واحــد نصــب شــده 
اینترنــت اشــیا، در ســال 2013 بــا نــرخ رشــد متوســط ترکیبــی 
ســاالنه 17.5 درصــد تــا ســال 2020 بــه 2۸.1 میلیــارد دســتگاه 
افزایــش خواهــد یافــت کــه ســهم کســب و کار از ایــن میــزان 
ــارد و  ــاخت، 12 میلی ــت و زیرس ــهم دول ــارد، س ــدود 11 میلی ح

ســهم خانــوار 5 میلیــارد دســتگاه اســت.

سیسکو: 50 میلیارد شی به اینترنت وصل می شوند
همچنیـن براسـاس گزارش سیسـکو، فنـاوری اینترنت اشـیاء تا 
سـال 2020 حـدود 50 میلیارد وسـیله را به اینترنـت متصل می 
کنـد، بطوریکه سـرانه دسـتگاه هـای ارتباطـی از 0.0۸ در سـال 

2003 بـه 6.5۸ در سـال 2020 ، افزایـش مـی یابد.
ــطه  ــه واس ــا ب ــرکت ه ــد ش ــش از ۸0 درص ــال 2014 بی در س
ســرمایه گــذاری دراینترنــت اشــیا درآمــد خــود را افزایــش داده 
ــد  ــدود 15.6 درص ــدی ح ــش درآم ــن افزای ــن ای ــد و میانگی ان
ــرو در  ــای پیش ــب و کاره ــرای کس ــزان ب ــن می ــه ای ــوده ک ب
بــازار 64 درصــد بــرآورد مــی شــود.عاوه بــر ایــن بــه واســطه 
فنــاوری اینترنــت اشــیا، تقریباً یــک شــرکت از هر 10 شــرکت، 

ــه کــرده اســت. ــد را تجرب ــل 30 درصــد درآم افزایــش حداق

ــه 7  ــیا ب ــت اش ــازار اینترن ــد ب ــکو: درآم سیس
تریلیــون دالر مــی رســد

درآمــد ســاالنه بــازار اینترنــت اشــیا از 2.3 تریلیون دالر در ســال 
2014 بــا نــرخ رشــد ترکیبــی متوســط ســاالنه 21 درصــد، به 7 

تریلیــون دالر در ســال 2020 ، خواهد رســید.
پیــش بینــی سیســکو مبیــن آن اســت کــه بــازار اینترنــت اشــیا 
ــه  ــون دالر را تجرب ــدود 14.4 تریلی ــی ح ــال 2020 رقم در س
ــزان 3.7  ــا می ــزان بیشــترین ســهم ب ــن می ــرد. از ای خواهــد ک
تریلیــون دالر ناشــی از بهبــود تجربــه مصــرف کننــده بــوده و 
ــه  ــیدن ب ــان رس ــش زم ــی از کاه ــون دالر ناش ــدود 3 تریلی ح
بــازار، 2.7 تریلیــون دالر مربــوط بــه بهبــود زنجیــره عرضــه و 
تامیــن، 2.5 تریلیــون دالر کاهــش هزینــه و 2.5 تریلیــون دالر 
نیــز مربــوط بــه افزایــش بهــره وری نیــروی کار خواهــد بــود.

مکنــزی: افزایــش ســهم اینترنــت اشــیاء در 
اقتصــاد جهانــی

بــا اســتناد بــه گــزارش مکنــزی، رشــد 2 برابــری صنایــع را بــا 
بهــره گیــری از اینترنــت اشــیا در ســال هــای آتــی مــورد توجه 
قــرار داد و اظهــار داشــت: در میــان ۹ حــوزه خدمــات، صنایــع 
ــون  ــا 1/7 تریلی ــهرها ب ــد از آن ش ــون دالر و بع ــا 3/7 تریلی ب
دالر دارای بیشــترین پتانســیل اقتصــادی ناشــی از بکارگیــری 

اینترنــت اشــیاء مــی باشــند.
عاوه بر ۹ حوزه کاربردی مورد بررســی اینترنت اشیا، 100 کاربرد 

منحصر به فرد جدید نیز ایجاد خواهد شد که این تغییرات از نتایج 
افزایــش ســهم اینترنــت اشــیا در اقتصــاد جهانــی خواهــد بــود. 
ــرخ بهــره  ــا 1درصــد ن بطوریکــه درنظرگرفتــن افزایــش 0.5 ت
وری ساالنه جهانی، اینترنت اشیا تا سال 2030 حدود 15 تریلیون 
دالر بــه GDP جهانــی اضافــه خواهــد کــرد. همچنیــن برخــی 
پیــش بینــی هــا نیــز نشــان مــی دهــد اینترنــت اشــیا در بلنــد 

مــدت بــه رشــد ۸7 درصــدی اشــتغال، منجــر خواهــد شــد.

کره جنوبی در راس سرانه اینترنت اشیا 
کاربــرد و نفــوذ فنــاوری اینترنــت اشــیا در کشــورهای آمریــکا، 
کــره، دانمــارک و ســوئیس قابــل توجــه اســت بــه نحــوی کــه 
بیشــترین ســرانه دســتگاههای اینترنت اشــیا بــه ازای هــر 100 
نفــر در ســال 2015 بــرای کشــور کــره 37.۹ درصــد و دانمارک 
32.7 درصــد اســت. ایــن شــاخص بــرای کشــور آمریــکا 24.۹ 

اعــام شــده اســت.
مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا اســتناد بــه بررســی هــای بــه 
ــا را  ــان، دولت ه ــران و کارشناس ــر تحلیلگ ــده و نظ ــل آم عم
ــران  ــن بازیگ ــتفاده کنندگان و مهمتری ــن اس ــی از اصلی تری یک
زیســت بــوم اینترنــت اشــیا در آینــده ای نــه چنــدان دور اعــام 
کــرده اســت. چــرا کــه ایــن فنــاوری بیشــتر از هــر چیــزی روی 
ــود  ــاری و بهب ــای ج ــش هزینه ه ــره وری، کاه ــش به افزای

ــز دارد. ــت زندگــی شــهروندی تمرک کیفی
فنــاوری اینترنــت اشــیا بــا اینکــه در ابتــدای راه خــود قــرار دارد، 
ــرده و  ــازی ک ــان ب ــای کارآفرین ــی در دنی ــیار مهم ــش بس نق
کســب و کارهــای متعــددی بر محــور ایــن فنــاوری راه انــدازی 
ــا  ــی اســت کــه هــر روز بیــش از پیــش ب شــده اند، ایــن درحال
ــوده و ســهم بیشــتری را از  ــرو ب ــد روب ــر و تحــوالت جدی تغیی

ایــن منظــر بــه خــود اختصــاص خواهــد داد.
گفتــه مــی شــود اینترنــت اشــیا در ایــران از ســال های گذشــته 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و پــروژه هــا و برنامــه هــای متعددی 
نیــز در ایــن راســتا تهیــه شــده اســت. برایــن اســاس بــا شــکل 
ــاخت  ــوان زیرس ــات بعن ــی اطاع ــبکه مل ــی ش ــری نهای گی
ارتباطــی فضــای مجــازی کشــور و تأمیــن  نیازهــای ارتباطــی 
ــا  ــود دارد ت ــدواری وج ــن امی ــا، ای ــن فض ــان ای ــواع ذینفع ان
ــتفاده از  ــعه و اس ــی، توس ــاق ایران ــان خ ــان و محقق کارآفرین
فنــاوری اینترنــت اشــیا را یــک فرصــت گــران  بهــا تلقــی کرده 
ــب و کار و  ــای کس ــود فض ــه بهب ــری از آن، ب ــره گی ــا به و ب

ــد. ــک کنن ــور کم ــتغال زایی در کش اش

پیش بینی اینترنت اشیاء در سال 201۷ ؛

1۸میلیارد وسیله به اینترنت متصل می شود/ انتقال 11اگزابایت اطالعات
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ــت  ــرای ثب ــازی ب ــای مج ــورایعالی فض ــه ش ــی مصوب در پ
کانال هــا و شــبکه های اجتماعــی دارای بیــش از 5 هــزار 
عضــو، وزارت ارشــاد ضرب االجلی یکماهــه برای انجــام این کار 

توســط صاحبــان آنهــا تعییــن کــرد. 
ــات و  ــاوری اطاع ــز فن ــس مرک ــویان رئی ــیدمرتضی موس س
رســانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، اعام کرد: 
»با عنایت به بند اول مصوبه جلســه ســی و چهارم شــورای عالی 
ــار  ــوع »انتش ــا موض ــورخ 06/0۹/13۹5 ب ــازی م ــای مج فض
انبــوه محتــوا در شــبکه های اجتماعــی و نیــز در راســتای 
ــدگان  ــوی دارن ــت معن ــهروندی و مالکی ــوق ش ــت از حق صیان
ــۀ  ــال در فضــای مجــازی«،   الزم اســت کلی ــوای دیجیت محت
صاحبان کانال و خدمات مشــابه آن در تلگرام  و ســایر شبکه های 
اجتماعــی فعــال در کشــور کــه بیــش از 5000 عضو یــا دنبال 
ــه  ــاه نســبت ب ــر ظــرف مــدت یــک م ــد، حداکث ــده دارن کنن
ــگ و  ــوی وزارت فرهن ــده از س ــن ش ــامانۀ تعیی ــت در س ثب
ارشــاد اســامی به نشــانی های www.samandehi.ir و 
www.saramad.ir اقــدام کننــد. بدیهــی اســت بــا توجــه 
ــت  ــور، فعالی ــت مزب ــای مهل ــس از انقض ــه پ ــن مصوب ــه ای ب
ــد  ــی خواه ــده غیرقانون ــت نش ــابِه ثب ــات مش ــا و خدم کانال ه

ــود.« ب
یــادآوری می شــود، 14 آذرمــاه امســال ســیدرضا صالحــی 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و عضــو شــورایعالی  ــری وزی امی
فضای مجازی در گفتگویی از تصمیم گیری شــورای عالی فضای 
ــی«  ــبکه های اجتماع ــت ش ــه او »مدیری ــرای آنچ ــازی، ب مج
ــد،  ــن ح ــا در همی ــوع را تنه ــا موض ــود ام ــر داده ب ــد، خب نامی
رســانه ای کــرد. یــک روز بعــد از ایــن اظهــار نظــر، مهــر ســراغ 
ــی فضــای مجــازی  ــه در شــورای عال ــه ک دیگــر عضــو کابین
هــم عضویــت دارد، رفــت و محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعات هم جزئیات بیشــتری از این تصمیــم را بیان 

ــرد. ک
واعظــی گفتــه بــود: در آخریــن جلســه شــورای عالــی فضــای 
مجــازی پیشــنهادی مطــرح شــد مبنــی بــر اینکــه کســانی کــه 
ــا تعــداد  دارای کانال هــای مختلــف در شــبکه های اجتماعــی ب
اعضــای قابــل توجــه هســتند، بایــد احــراز هویــت شــوند. ایــن 
ــری و  ــای خب ــه فعالیت ه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــوع ب موض
اطاع رســانی در این کانال ها باید مورد استناد باشد تا مردم بتوانند 
بــه آنهــا اعتمــاد کننــد. بــر ایــن اســاس وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی مسئول شد تا ظرف مدت یک ماه کمیته ای تشکیل داده 

و بــرای ســاماندهی این شــبکه ها آئین نامــه تدوین کند.

واعظــی بــا بیــان اینکــه ســاماندهی انتشــار محتــوا در 
ــرام  ــای تلگ ــه کانال ه ــوط ب ــا مرب ــی تنه ــبکه های اجتماع ش
ــه  ــن آئین نام ــت در ای ــده اس ــرر ش ــود: مق ــه ب ــود، گفت نمی ش
ســاز و کاری بــرای ســاماندهی تمامــی محتواهای منتشــر شــده 
ــی  ــل توجه ــای قاب ــه دارای اعض ــی ک ــبکه های اجتماع در ش
هســتند، تدویــن شــود. موضوعــی کــه در شــورای عالــی فضای 
ــاماندهی  ــنهاد س ــت، پیش ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــازی م مج
ــه ای  ــا مصوب ــود، ام ــو ب ــش از 5000 عض ــا بی ــای ب کانال ه
بــرای ایــن تعــداد دیــده نشــده اســت و قــرار بــر ایــن شــد تــا 
ــود، در  ــکیل می ش ــاد تش ــوی وزارت ارش ــه از س ــه ای ک کمیت
ــت  ــراز هوی ــرح اح ــری از ط ــات دیگ ــم و جزئی ــن رق ــورد ای م
و ســاماندهی شــبکه های اجتماعــی و کانال هــای تلگــرام 

تصمیم گیــری کنــد.
حــدود یــک هفتــه پــس از ایــن اظهــارات )24 آذرمــاه(، مهــر 
در در پیگیــری ایــن مصوبــه، بــا ســیدمرتضی موســویان رئیــس 
مرکــز فناوری اطاعات ورســانه های دیجیتــال وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســامی گفتگو کرد و بــه جزئیات بیشــتری از این مصوبه 

دست یافت.
samandehi. وی گفتــه بــود: مــا از قبل بســتری را بــه نــام
ــن  ــار ادمی ــت اعتب ــرای ثب ــا 10 روز دیگــر ب ــه ت ir  داشــتیم ک
شــبکه های آمــاده فعالیــت می شــود. البتــه در حــال حاضــر ایــن 
ســامانه بــرای شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام آمــاده شــده اســت. 
بــرای شــبکه اجتماعــی تلگــرام هــم، یــک »ربــات« در حــال 
نوشــتن اســت تــا فــردی کــه اظهــار می کنــد کانالــی متعلــق به 
اوســت، مــا او را اعتبارســنجی کنیــم. مــا اصــرار داریــم کســی 
بــه جایــی بــه صــورت فیزیکــی مراجعــه نکنــد و همــه کارهــا 
از طریــق ســامانه انجــام شــود. تاکیــد می کنــم کــه ایــن کار، 
بــه معنــای ثبــت اعتبــار اســت نــه صــدور مجــوز؛ در واقــع مــا 
هویــت دارنــده کانــال را ثبــت می کنیــم و از او، زمینــه فعالیــت 

کانالــش را می پرســیم کــه بعــد بتوانیــم آن را معرفــی کنیــم.
رئیــس مرکــز فنــاوری اطاعــات ورســانه های دیجیتــال وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی یادآور شــده بــود: ما در ایــن خصوص، 
بحث های تشــویقی را هم دنبال می کنیم و دســتگاه های ذی ربط 
ــر را تشــویق و  همــه متفق القــول هســتند کــه کانال هــای برت
حمایــت کنیــم. بــه عقیــده شــخص مــن، مصوبــه شــورایعالی 
ــا در  ــت ام ــوب اس ــیار خ ــه بس ــک مصوب ــازی، ی ــای مج فض
ــن  ــه، ای ــر از هم ــد و مهمت ــد کمــک کنن ــه بای ــرای آن هم اج
خــود مــردم هســتند کــه بایــد بــه مــا کمــک کننــد. مــا کــدی 
به نــام »شــامد« )شناســه الکترونیکــی محتــوای دیجیتــال( به 

ــم. ــده می دهی ــت ش ــی ثب ــال تلگرام کان
ــال  ــر کان ــه ه ــه ب ــامدی ک ــه ش ــان اینک ــا بی ــویان ب موس
اختصــاص می یابــد، در واقــع یــک کــد یونیــک اســت کــه کار 
اعتبارســنجی کانــال را انجــام خواهــد داد، تاکیــد کــرده بــود: بــا 
ایــن کــد، وقتــی شــما روی پروفایــل کانــال کلیــک می کنیــد، 
بــه ســامانه ای کــه مــا تهیــه کرده ایــم، راهنمایــی می شــوید و 
ــال را می بینیــد. در ایــن صــورت  ــده کان آنجــا مشــخصات دارن
حقــوق مالکیــت معنــوی  و مــادی فــردی کــه زحمتــی را در آن 

کانــال می کشــد، حفــظ خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه مــن انتظــار دارم کــه از ایــن طرح اســتقبال 
ــت  ــراد، کار ثب ــه اف ــه مراجع ــاز ب ــدون نی ــا ب ــه م ــرا ک ــود چ ش
ــورت  ــه ص ــن کار ب ــم و ای ــام می دهی ــا را انج ــای آنه کانال ه
ــرده  ــد ک ــال تاکی ــن ح ــود، در عی ــام می ش ــاری انج خوداظه
بــود: امــا مطابقــی مصوبــه شــورایعالی فضــای مجــازی، هویت 
کســانی کــه 5000 فالوئــر در کانال شــان دارنــد، الزامــاً بایــد بــه 
ــداد  ــن تع ــر از ای ــه کمت ــم ک ــی ه ــا کانال های ــد. ام ــت برس ثب
ــانند و  ــت برس ــه ثب ــان را ب ــد کانالش ــد، می توانن ــر دارن فالوئ

ــدارد. ــرای ایــن کار وجــود ن ــه مانعــی ب هیچگون
ــه  ــود: چنانچ ــه ب ــاد گفت ــئول در وزارت ارش ــام مس ــن مق ای
ادمین هــای آن دســته از کانال هــای تلگرامــی کــه 5000 
ــد و  ــت نکنن ــان را ثب ــد، کانالش ــو دارن ــتر، عض ــر و بیش فالوئ
ــه  ــد. البت ــد ش ــی خواهن ــی تلق ــد، غیرقانون ــامد نگیرن ــد ش ک
ــا،  ــا آنه ــورد ب ــاً برخ ــاره و احیان ــن ب ــلبی در ای ــای س بحث ه
بــر عهــده وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی  نیســت امــا بــه هر 
حــال وقتــی غیرقانونــی تلقــی شــوند، بــه معنــای این اســت که 
ضابطیــن قضایــی ایــن حــق را دارنــد کــه جلــوی فعالیــت آنهــا 

ــد. را بگیرن
ــه  ــن ب ــرای ای ــا ب ــه آی ــن ســوال ک ــه ای موســویان در پاســخ ب
گفتــه شــما »احــراز هویــت دارنــده کانــال« نیــازی به اســتعام 
از دســتگاه یا ارگان خاصی وجود دارد؟، گفته بود: استعام خاصی 
صورت نمی گیرد و این کار، فقط یک احراز هویت است و برای این 
کار هم، ما مشخصات فرد را از سازمان ثبت احوال می گیریم و نیز 
می بایســت شــماره تلفنــی را هــم کــه متعلق بــه خودش اســت، 
بــه مــا بدهد تا ما با اســتعامی کــه از اپراتــور مربوطــه و از طریق 
دیتابیس آن می گیریم، برایمان مشــخص شــود که شماره تلفنی 
کــه کانــال را بــا آن رجیســتر کــرده، متعلــق بــه خــود آن فــرد 

اســت. همیــن کفایــت می کنــد.
رئیس مرکــز فنــاوری اطاعــات و رســانه های دیجیتــال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه 
بــه اینکــه در همین روزهای اخیــر و بعد از اعــام مصوبه مربوطه 
از طریق شــورایعالی فضای مجازی برخی کانال های تلگرامی در 
مطالبی که بارگذاری می کنند مدعی شده اند که مجوز فعالیتشان را 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی دریافت کرده اند، تا این لحظه 
چــه تعداد کانــال تلگرامی به ثبت رســیده اند؟، گفته بــود: در مورد 
کانال هــای تلگرامــی، ما هنــوز فرایند مربوطــه را آغــاز نکرده ایم 
و همانطــور کــه پیشــتر هــم گفتــم، حــدود 10 روز دیگــر ایــن 

پروســه آغــاز خواهد شــد.
وی در عیــن حــال تاکیــد کرده بــود: البتــه در مــورد اینســتاگرام 
ــال  ــده و در ح ــاز ش ــه آغ ــن پروس ــایت ها، ای ــن س و همچنی
انجــام اســت. امــا در مــورد زیرســاختی کــه در حــال تهیــه آن 
هســتیم تــا کانال هــای تلگرامــی، خودشــان را در آن بــه ثبــت 
برســانند، بایــد بگویــم کــه ایــن بســتر در حــال تهیــه اســت و 
ــات بشــود.  ــه خدم ــاده ارائ ــده آم ــا 10 روز آین ــم ت ــر می کن فک
مــا در زمــان مقــرر، در ایــن خصــوص اطاع رســانی های الزم را 

برای دارنــدگان کانال ها انجام خواهیم داد.

ضرب االجل یک ماهه ارشاد برای ثبت کانال های تلگرامی پرکاربر
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــدی  ــات جدی ــی فضــای مجــازی از الزام ــر شــورای عال  دبی
بــرای فعالیــت شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی در ایــران خبر 
داد و گفــت: ایــن الزامــات بــه صــورت پیشــنهاد بــه شــورای 

عالــی فضــای مجــازی ارائــه شــده اســت. 
ابوالحســن فیروزآبــادی دربــاره مصوبــه جدیــد شــورای 
ــی فضــای مجــازی در خصــوص فعالیــت شــبکه هــای  عال
پیــام رســان موبایــل و شــبکه های اجتماعــی اظهــار داشــت: 
کلیــات پیشــنهادی از ســوی مرکــز ملــی فضــای مجــازی در 
مــورد فعالیــت شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی و شــبکه های 
ــای  ــی فض ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــی ب ــی داخل اجتماع

ــید. مجــازی رس
ــر از  ــذ نظ ــل اخ ــنهاد حاص ــن پیش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
تمامــی فعــاالن حــوزه فضــای مجــازی و ذی نفعــان و 
دانشــگاهیان اســت، افــزود: بر اســاس ایــن پیشــنهاد الزاماتی 
ــران  ــرای فعالیــت شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی در ای را ب
تعییــن کــرده ایــم کــه در صــورت تصویــب در شــورای عالــی 

ــود. ــل اجــرا خواهــد ب فضــای مجــازی قاب
ــم شــبکه هــای  ــن تصمی ــای ای ــر مبن ــادی گفــت: ب فیروزآب
خارجــی کــه در ایــران فعالیــت خواهنــد داشــت بایــد نماینــده 
ــه ثبــت برســند. در همیــن حــال  حقوقــی داشــته باشــند و ب

بایــد دیتــای خــود را بــه داخــل ایــران منتقــل کننــد.
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــات را  ــن الزام ــن ای ــد چی ــورها مانن ــی کش ــروزه برخ ام
ــر  ــی در نظ ــی خارج ــای اجتماع ــبکه ه ــت ش ــرای فعالی ب
ــن  ــن ای ــد چی ــی در کشــوری مانن ــت: حت ــد، گف ــه ان گرفت
ــزام وجــود دارد کــه شــرکت هــای اقتصــادی نیــز حــق  ال
ندارنــد اطاعــات را از کشــور خــارج کننــد. در ایــن رابطــه 
ــای  ــت شــبکه ه ــز پیشــنهادمان در خصــوص فعالی ــا نی م
اجتماعــی و پیــام رســان خارجــی بــر ایــن منــوال خواهــد 

ــود. ب
ــادی گفــت: در پیشــنهاد دیگــری موضــوع سیاســت  فیروزآب
هــای تشــویقی شــبکه هــای اجتماعــی داخلــی مدنظــر قــرار 
گرفــت بــه ایــن ترتیــب کــه شــبکه هــای ایرانــی داخلــی بــا 
مالکیــت ایرانــی، نــرم افــزار داخلــی و مدیریــت ایرانی شــکل 
ــران  ــل ای ــز در داخ ــا نی ــی آنه ــک اطاعات ــه بان ــد ک بگیرن

ــود. خواهــد ب
وی افــزود: بــر اســاس ایــن سیاســت هــای تشــویقی چنانچه 

ــا یــک میلیــون مشــترک داشــته باشــند،  ایــن شــبکه هــا ت
ــا  ــک ت ــم داد. چنانچــه از ی ــات خواهی ــازه تبلیغ ــا اج ــه آنه ب
ــی  ــون مشــترک داشــته باشندســازمان هــای دولت ســه میلی
ــد و در  ــن شــبکه هــا انجــام مــی دهن تبلیغاتشــان را روی ای
صورتــی کــه ایــن شــبکه ها از ســه تــا پنــج میلیون مشــترک 
داشــته باشــند اجــازه عرضــه خدمــات بانکــی و دولــت 
ــال  ــن ح ــود. در همی ــی ش ــادر م ــا ص ــی روی آنه الکترونیک
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــوان ش ــه عن ــا ب ــبکه ه ــن ش ای
تلقــی مــی شــود و از مزایــای قانــون حمایــت از شــرکت های 

ــرد. ــان بهــره مــی ب دانــش بنی
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی گفــت: همچنیــن برای 
ــون  ــر از 5 میلی ــه باالت ــی ک ــی داخل ــای اجتماع ــبکه ه ش
ــم  ــبکه فراه ــه ش ــال ب ــازه اتص ــند اج ــته باش ــترک داش مش
خواهــد شــد و بــه عنــوان اپراتــور تلقــی مــی شــوند بــه ایــن 
ترتیــب ایــن شــرکت هــا مــی تواننــد بــدون پرداخــت هزینــه 
اپراتــوری کــه هــم اکنــون بــرای اپراتورهــای ارتباطــی 300 
میلیــون یــورو در نظــر گرفتــه شــده اســت بــه عنــوان یــک 

اپراتــور فعالیــت کننــد.
فیروزآبــادی تاکیــد کــرد: ایــن پیشــنهادات بــه شــورای عالــی 
فضــای مجــازی ارائــه شــده و کلیــات آن بــه تصویب رســیده 

اســت.

شــفاف ســازی فضــای مجــازی در آســتانه 
انتخابــات

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی در خصــوص چالــش 
هــای فضــای مجــازی در آســتانه انتخابــات ریاســت 
ــم  ــا تصمی ــت: م ــا گف ــن فض ــت ای ــوری و مدیری جمه
گرفتیــم در مــورد فعالیــت ایــن فضــا شــفاف ســازی 
ــرای  ــبی ب ــترهای مناس ــه بس ــا ک ــرد، از آنج ــورت بگی ص
ــت  ــده اس ــم ش ــازی فراه ــای مج ــردم از فض ــتفاده م اس
ــاال  ــوذ ب ــب نف ــول و ضری ــل قب ــت قاب ــرعت اینترن و س
و تعرفــه مناســب اســت، نگرانــی هایــی بــرای عــدم 
ــت  ــا فعالی ــن فض ــه در ای ــانی ک ــرای کس ــفافیت الزم ب ش
ــده  ــه ش ــاس توصی ــن اس ــر ای ــود دارد. ب ــد، وج ــی کنن م
اســت کــه تمامــی اپراتورهــای مخابراتــی نســبت بــه ثبــت 

ــد. ــدام کنن ــا اق ــن فض ــدگان از ای ــتفاده کنن ــت اس هوی
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه اســتقبال خوبــی صــورت گرفته 

ــا  ــردم ب ــن شــده شــاهد همــکاری م ــخ تعیی اســت و در تاری
ــدت  ــم در م ــن امیدواری ــم. همچنی ــرح بودی ــن ط ــرای ای اج
زمانــی باقیمانــده بــا هویــت هــای مشــخص و معلــوم در کل 

شــبکه مواجــه شــویم.

700 کانــال و صفحــه اجتماعــی پرمخاطــب بــه 
ثبــت رســیدند

فیروزآبــادی تصریــح کــرد: همینطــور نیــز تصمیم گرفته شــد 
فعالیــت شــبهه رســانه هایــی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی 
فعالیــت مــی کننــد ســاماندهی شــود. بــر ایــن اســاس مقــرر 
ــب  ــزار مخاط ــش از 5 ه ــه دارای بی ــی ک ــبکه های ــد ش ش
هســتند اطاعــات هویتــی خــود را بــه صــورت داوطلبانــه در 

ســامانه وزارت ارشــاد بــه ثبــت برســانند.
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی گفــت: در صورتــی کــه 
ــت آنهــا  ــد فعالی ــدام را انجــام ندهن ــن اق ــن شــبکه هــا ای ای

غیرقانونــی تلقــی مــی شــود.
ــتقبال  ــاهد اس ــه ش ــن زمین ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــی از فعــاالن شــبهه رســانه هــا هســتیم، در پاســخ ب خوب
ــن  ــرای ای ــده ب ــام ش ــت اع ــا دو روز نخس ــت: ت ــر گف مه
طــرح بالــغ بــر 700 کانــال و صفحــه اجتماعــی دارای بیــش 
از 5 هــزار مخاطــب در ســامانه وزارت ارشــاد بــه ثبــت رســیده 

ــت. اس
ــد  ــی کــه مــی خواهن ــرای رســانه های ــزود: ب ــادی اف فیروزآب
بــه صــورت قانونــی در کشــور فعالیــت کننــد، ایــن موضــوع 
کفایــت مــی کنــد و در مــورد برخــورد بــا شــبکه هــا و کانــال 
هایــی کــه بــه صــورت غیرقانونــی فعالیــت خواهنــد داشــت، 

بــه موقــع تصمیــم مــی گیریــم.

الــزام برنامــه ششــم بــرای ارتقــاء 30 رتبــه ای 
جایــگاه دولــت الکترونیــک

ــا انتقــاد از وضعیــت  دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی ب
نامناســب دولــت الکترونیــک در ایــران و ســایت هــای 
ــه ادارات  ــوط ب ــایت های مرب ــت: س ــی گف ــای دولت نهاده
دولتــی و دولــت الکترونیــک وضعیــت نامناســبی دارنــد و رتبه 
جهانــی ایــران در حــوزه دولــت الکترونیــک ســه رقمی اســت. 
از ایــن رو، مــا قصــد داریــم در برنامــه ششــم توســعه الزامــی 
داشــته باشــیم تــا جایــگاه ایــران در حــوزه دولــت الکترونیــک 

ــه ارتقــاء داشــته باشــیم. ــد و حداقــل 30 رتب ــود یاب بهب
وی ادامــه داد: بخــش مهمــی از ســایت هــای دولتــی بــه 
روزرســانی نمــی شــود و تعــداد دامنــه هــای »دات آی آر« 
ســایت هــای دولتــی کــم اســت. بنابرایــن در حــال مطالعــه 
در مرکــز ملــی فضــای مجــازی هســتیم تــا مصوبــه ای را 
ــه  ــم ک ــاده کنی ــی فضــای مجــازی آم ــرای شــورای عال ب
ســازمان های دولتــی از دامنــه »دات آی آر« اســتفاده 
ــم،  ــه دســت آورده ای ــی را ب ــه آمارهای ــن زمین ــد. در ای کنن
امــا برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه آمــار دقیقــی از تولیــد 
ــا  ــدارد، ام ــود ن ــازی وج ــی در فضــای مج ــوای فارس محت
ــایت  ــازی را س ــای مج ــار فض ــده رفت ــه عم ــی ک از آنجای
ــود  ــی ش ــرآورد م ــد، ب ــن می کنن ــک تعیی ــای پرترافی ه
کــه 30 تــا 35 درصــد ایــن ســایت هــا بــه زبــان فارســی 

ــتند. هس
فیروزآبــادی خاطرنشــان کــرد: هــم اکنــون نیــز الزامــی وجود 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــی و دس ــای دولت ــازمان ه ــه س دارد ک
ســرورهای خــود را بــه داخــل کشــور منتقــل کننــد و در داخل 
میزبانــی شــوند و حتــی از دامنــه ایرانــی اســتفاده کننــد. ایــن 

الــزام بایــد تحــت کنتــرل قــرار گیــرد.

الزامات جدید برای فعالیت شبکه های  
اجتماعی خارجی در ایران
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــت  ــت ثب ــت: درجه ــات گف ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
اطاعــات مالــکان ســیم کارت هــای بــدون هویــت، تاکنــون 
ــه  ــک طرف ــت، ی ــدون هوی ــیم کارت ب ــون س ــدود 1.5 میلی ح

شــده اســت. 
محمــود واعظــی بــا اشــاره بــه مصوبــه شــورای عالــی فضــای 
مجــازی در حــدود یــک مــاه قبــل پیرامــون ثبــت اطاعــات 
ــه  ــدون هویــت گفــت: باتوجــه ب ــکان ســیم کارت هــای ب مال
ــن حــوزه انجــام  ــه در ای ــی ک ــا از تخلفات ــس فت گزارشــات پلی
ــی  ــود م ــردم بوج ــرای م ــه ب ــی ک ــت های ــد و مزاحم ــی ش م
آمــد، در شــورای عالــی فضــای مجــازی تصمیــم گرفتــه شــد 
ــی مشــخص در  ــانیکه از آی پ ــت و کس ــن ثاب ــد تلف ــا همانن ت
اینترنــت اســتفاده مــی کننــد، تمــام اســتفاده کننــدگان تلفــن 
ــه  ــا ک ــن معن ــند. بدی ــته باش ــوم داش ــت معل ــز هوی ــراه نی هم

مالــک هــر شــماره تلفــن همــراه در هــر اپراتــور تلفــن همــراه 
ــوم باشــد. معل

وی افــزود: البتــه در گذشــته حــدود 10 میلیــون شــماره تلفــن 
ــیم  ــروش س ــو ف ــا نح ــه عم ــی ک ــه زمان ــوط ب ــراه، مرب هم
کارتهــا در دکــه هــا و مغــازه هــا بــود، بــدون نــام مالــک وجــود 
ــدام  ــاماندهی اق ــرای س ــه ب ــبختانه از وقتیک ــه خوش داشــت ک
ــت آن  ــی صــورت گرفــت از مــردم باب ــم، همــکاری خوب کردی

ــم. تشــکر مــی کن
وزیـر ارتباطات گفـت: بر ایـن اسـاس در مرتبه اول سـیم کارت 
هـای بی هویـت از 10 میلیون سـیم کارت به 6 میلیون رسـید و 

هم اکنـون نیز بـه تعداد 4.2 میلیون رسـیده اسـت.
ــون  ــاه تاکن ــم دی م ــه از نه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب واعظ
ــه  ــک طرف ــت ی ــدون هوی ــون ســیمکارت ب حــدود 1.5 میلی

شــده اســت، گفــت: بــه هیــچ وجــه بنــا نداریــم کــه مالکیــت 
ــد و  ــر کن ــد تغیی ــا را دارن ــیم کارت ه ــن س ــه ای ــانی ک کس
ــال  ــه دنب ــه ب ــود، بلک ــاد ش ــران ایج ــرای کارب ــت ب مزاحم
ــون  ــه 30 میلی ــا توج ــاه ب ــک م ــد از ی ــه بع ــن هســتیم ک ای
پیامــک اطــاع رســانی کــه فرســتادیم، مالکیــت هــر ســیم 

ــد. ــخص باش کارت مش

1.5 میلیون سیم کارت بدون هویت یک طرفه شد

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از اتمــام مهلــت دارندگان ســیم کارتهــای مجهــول الهویه و 
یکطرفــه شــدن ایــن ســیم کارتهــا از ۹ دی ماه خبــر داد. 

محمــود واعظــی بــا اشــاره بــه مهلــت یک ماهــه بــرای احــراز هویــت مشــترکان موبایــل گفــت: 
ــرای اعــام مشــخصات  ــه ب ــدگان ســیم کارت های مجهول الهوی ۹ دی مــاه آخریــن مهلــت دارن

اســت و پــس از ایــن تاریــخ ســیم کارت مجهول الهویــه یکطرفــه خواهــد شــد.
وی اتخــاذ ایــن تصمیــم را در راســتای مهلــت یــک ماهــه شــورای عالــی فضــای مجــازی بــرای 
ســاماندهی مشــخصات مالــکان ســیم کارت در کشــور عنــوان کــرد و اظهار داشــت: طبــق مصوبه 
ــرای  ــکان ســیم کارت ب شــورای عالــی فضــای مجــازی ســه هفتــه پیــش اعــام شــد کــه مال

اعــام مشــخصات خــود و احــراز هویــت یــک مــاه فرصــت دارنــد.  
ــده و در  ــاز ش ــیم کارت ها آغ ــاماندهی س ــش س ــال پی ــک س ــه از ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب واعظ
ایــن مــدت 50 میلیــون ســیم کارت ســاماندهی شــدند ادامــه داد: 10 میلیــون ســیم کارت دارای 
هویــت نامعلــوم بودنــد کــه مالــکان آنهــا 20 تــا 30 ســیم کارت بــه نامشــان ثبــت بــود، امــا بــرای 
ــوم  ــده اولتیمات ــراد باقی مان ــه اف ــد شــورا، ب ــه جدی ــن مصوب ــا ای ــا ب ــد. ام ــف نمی آمدن تعیین تکلی

داده شــد کــه مراحــل ثبــت اطاعــات خــود را تکمیــل کننــد.
وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: از تعــداد 10 میلیــون ســیم کارت باتکلیــف 4.5 میلیــون ســیم کارت 
ــکان 5.5  ــده، مال ــت باقی مان ــم در مهل ــد و امیدواری ــف ش ــایی تعیین تکلی ــه کارت شناس ــا ارائ ب

ــد. ــت همــکاری کنن ــرای احــراز هوی ــز ســریع تر ب ــده نی ــون ســیم کارت باقی مان میلی
واعظی با اشـاره بـه اینکه در این مـدت از طریق پیامک به مالکان این سـیم کارت ها اطاع رسـانی 
شـده اسـت. خاطرنشـان کرد: در سـال های گذشـته به دلیل فروش بی حسـاب و کتاب سـیم کارت 
در کشـور و نبـود سـختگیری های الزم، سـیم کارت هایی با هویت نامعلوم در شـبکه ثبت شـده بود 

کـه از این طریـق، تخلفات و سوءاسـتفاده هایی همچـون قاچاق و مزاحمت انجام می شـد.  
ــس از آن،  ــاه اســت و پ ــت ســیم کارت ها ۹ دی م ــف هوی ــت تعیین تکلی ــن مهل ــت: آخری وی گف
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــد، ع ــد ش ــه خواه ــی یک طرف ــرای مدت ــه ب ــود، بلک ــع نمی ش ــیم کارت قط س

ــود. ــاز نمی ش ــلب امتی ــیم کارت س ــود و س ــظ می ش ــک حف ــرای مال ــیم کارت ب ــت س مالکی

هویت 5.5میلیون شماره مجهول است/ 
سیم کارت های مجهول یک طرفه می شوند

آیین نامه حمایت قضایی از شبکه های 
اجتماعی داخلی تدوین شد

ــی و  ــی قضای ــه حمایت ــن نام ــن آیی ــات از تدوی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط  وزی
حقوقــی از شــبکه هــای اجتماعــی بومــی توســط دادســتانی کل کشــور و طــرح آن 

ــر داد.  ــی فضــای مجــازی خب در جلســه شــورای عال
ــم خصوصــی  ــظ حری ــب طــرح کان حف ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــود واعظــی ب محم
کاربــران در آخریــن جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی گفــت: جلســه بســیار 
ــه  ــتیم و هماهنگــی نزدیکــی ک ــی فضــای مجــازی داش ــورای عال ــی در ش خوب
ــتگاه  ــات، دس ــاوری اطاع ــات و فن ــان وزارت ارتباط ــتر می ــا بیش ــاه ی ــی 6 م ط
هــای ذیربــط بــا مرکــز ملــی فضــای مجــازی شــده بــود، بــه عنــوان طــرح کان 
و مجموعــه فعالیتهایــی کــه بــرای ســاماندهی شــبکه هــای اجتماعــی از آن یــاد 
ــات در داخــل  ــردم و اینکــه اطاع ــم خصوصــی م ــظ حری ــرای حف ــی شــود ب م

ــه تصویــب رســید. ــا رای خوبــی ب ــد، بررســی شــد و خوشــبختانه ب کشــور بمان
ــه  ــن مصوب ــل ای ــات معط ــاوری اطاع ــات و فن ــه در وزارت ارتباط ــزود: البت وی اف
ــکاری  ــا هم ــا را ب ــت ه ــی فضــای مجــازی فعالی ــز مل ــا مرک ــم ب ــا تفاه ــم ب نبودی
دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی و شــرکت هــای دانش بنیــان شــروع کردیــم چراکه 
مطمئنــم متخصصــان مــا هماننــد دیگــر کشــورها شــبکه هایــی را بــه مــردم عرضه 

مــی کننــد کــه همــه نیازمنــدی هــای مــردم در آن باشــد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون خیلــی از خدمــات 
ارزش افــزوده کــه شــبکه های اجتماعــی در کشــورهای مختلــف دارند را نمــی توانیم 
در کشــور ارائــه دهیــم، اظهــار کــرد: امــا بــا بــه بــازار آمــدن شــبکه هــای اجتماعــی 
داخلــی و بومــی در آینــده نزدیــک، ایــن شــبکه هــا از نظــر فنی مــورد حمایــت وزارت 

ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات قــرار مــی گیرنــد.
وی افــزود: از ســوی دیگــر از نظــر حقوقــی و قضایــی نیــز دادســتان کل کشــور آیین 
نامــه ای را نوشــت و در جلســه شــورای عالــی فضــای مجــازی اعــام کردنــد کــه از 
شــبکه هــای اجتماعــی داخلــی حمایــت هــای قضایــی و حقوقــی مــی کننــد تــا اگر 
یــک نفــر در شــبکه هــای اجتماعــی داخلــی تخلف کــرد، همه شــبکه بســته نشــود.

واعظــی ادامــه داد: ضمــن اینکــه بــرای رونــق کســب و کار شــبکه هــای اجتماعــی 
داخلــی بــه آنهــا اجــازه تبلیغــات مــی دهیــم و بــا هماهنگی بــا بانــک مرکــزی اجازه 

مــی دهیــم پرداخــت از طریــق ایــن شــبکه هــا انجــام شــود.
ــی و  ــوای داخل ــد محت ــت از تولی ــش را حمای ــت در پی ــات سیاس ــر ارتباط وزی
ــن رابطــه  ــد و در ای ــی کنن ــی مصــرف م ــک داخل ــه از ترافی ــی دانســت ک مردم
تصریــح کــرد: بــه طــور مثــال اگــر مــردم امــروز حجــم فعالیتــی کــه در یکــی از 
شــبکه هــای خارجــی بــا هزینــه 20هــزار تومــان انجــام مــی دهنــد، مــا فکــر می 
کنیــم همیــن حجــم کار را بــا ســرعت و کیفیــت بهتــر در یــک شــبکه بومــی، بــا 
یــک چهــارم و حتــی پاییــن تــر هزینــه انجــام دهنــد کــه ایــن مشــوقی اســت 
ــی  ــه م ــی ک ــد و مردم ــی ایجــاد کنن ــد شــبکه بوم ــی خواهن ــرای کســانیکه م ب

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس خواهن
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ــرح  ــه ط ــرای ارائ ــات، ب ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی کمیس
ــه  ــای ارائ ــوی اپراتوره ــه از س ــویقی ک ــه ای تش ــای تعرف ه
ــران  ــه کارب دهنــده خدمــات ارتباطــی و فنــاوری اطاعــات ب

ــرد.  ــذاری ک ــررات گ ــود، مق ــی ش ــنهاد م پیش
ــای  ــرح ه ــه ط ــا ارائ ــل ب ــای موبای ــته اپراتوره ــال گذش س
ــعی در  ــل، س ــدود موبای ــات نامح ــه مکالم ــویقی از جمل تش
افزایــش ســهم خــود از بــازار و جــذب مخاطبــان کردنــد کــه 
ایــن نــوع طرحهــای تشــویقی به دلیــل افــت کیفیــت خدمت 
رســانی، عــدم حفــظ تعــادل بــازار و ضدرقابتــی شــدن قیمتها، 
ــی  ــررات و ارتباطــات رادیوی ــم مق ــش ســازمان تنظی ــا واکن ب
مواجــه شــد و ایــن ســازمان دســتور توقــف ایــن مــدل طــرح 

هــا را اعــام کــرد.
هــم اکنــون کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات در جلســه 
ــای  ــرح ه ــرای ط ــدی ب ــررات جدی ــود، مق ــماره 24۹ خ ش
تشــویقی دارنــدگان پروانــه ارائــه خدمــات ارتباطــی و فنــاوری 
اطاعــات، تصویــب کــرد کــه برمبنــای آن، مقــررات جدیدی 
بــرای ارائــه ایــن طرحهــای تشــویقی وضــع شــده اســت تــا 
ــن(  ــت و تلف ــت )اینترن ــات ثاب ــل و ارتباط ــای موبای اپراتوره
بتواننــد باردیگــر طــرح هــای تشــویقی خــود را ارائــه کننــد.

اپراتورها ۸ بار در سال طرح تشویقی می دهند
ــه  ــررات ارتباطــات ب ــم مق ــه، کمیســیون تنظی ــن مصوب در ای
ــال  ــار در س ــر ۸ ب ــه حداکث ــد ک ــی ده ــازه م ــور اج ــر اپرات ه
طــرح هــای تشــویقی را بــرای خدمــات مــورد نظــر خــود، بــه 

ــد. ــه کن ــل ارائ ــت و موبای تفکیــک در حــوزه ثاب
ــه  ــی ک ــدت زمان ــی م ــدت اســتفاده از طــرح تشــویقی یعن م
مشــترک از ایــن طــرح اســتفاده مــی کنــد حداکثــر بــه مــدت 
6 مــاه درنظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن مجمــوع مــدت 
کل زمــان ارائــه طــرح هــای تشــویقی در ســال، اعــم از طــرح 
تشــویقی و یــا تمدیدیــه طــرح تشــویقی، نبایــد بیــش از ۸ ماه 

از ســال باشــد.
ــوان  ــه عن ــان مــدت آن، ب ــد از پای ــد طــرح تشــویقی بع تمدی
ــد محســوب شــده و در فهرســت  ــک طــرح تشــویقی جدی ی
تعــداد هشــتگانه امــکان ارائــه طــرح تشــویقی اپراتــور لحــاظ 
ــرای  ــویقی، ب ــرح تش ــد ط ــه تمدی ــر آنک ــد، مگ ــد ش خواه
ــوده  ــه ب ــرح تشــویقی اولی ــه ط ــان 3 ماه ــدت زم ــل م تکمی

ــد. باش

ــت  ــت کیفی ــا اف ــد ب ــویقی نبای ــای تش ــرح ه ط
ــد  ــراه باش هم

ارائــه طــرح هــای تشــویقی منــوط بــه حفــظ کیفیــت خدمات 
ــه افــت  ــد باشــد و در صورتیکــه طــرح تشــویقی منجــر ب بای
کیفیــت شــود، اپراتــور بایــد بــر اســاس شــرایط اعــام شــده 
ــدام و در  ــرح اق ــف ط ــه توق ــبت ب ــوری، نس ــط رگوالت توس
ایــن خصــوص اطــاع رســانی الزم را بــرای مشــترکین خــود 

داشــته باشــد.
ــی  ــه دالیل ــوری ب ــه رگوالت ــی ک ــال در صورت ــن ح درهمی
ــه  ــازار، تــداوم رقابــت ســالم و ارائ از قبیــل حفــظ تعــادل در ب
خدمــات و رشــد کیفــی آنهــا بــا ارائــه طــرح هــای تشــویقی، 
ادامــه آن و یــا توقــف طــرح پیــش از موعــد اتمــام ارائــه طرح، 
موافقــت نکنــد، موضــوع را بــه اپراتــور اعــام خواهــد کــرد و 
در ایــن صــورت اپراتــور مجــاز بــه اجــرا و یــا ادامــه یــا توقــف 

طــرح نخواهــد بــود.

مشــخصات طــرح هــای تشــویقی بایــد شــفاف 
باشــد 

ــب  ــاعت 12 ش ــرف، س ــم مص ــاعات ک ــه س ــن مصوب در ای
تــا 6 صبــح بــرای صــوت و 2 صبــح تــا ۸ صبــح بــرای دیتــا 
ــور در  ــه اپرات ــن اســاس در صورتیک ــام شــده اســت. برای اع
طــرح تشــویقی مایــل اســت خدمــات را هــم در ســاعات کــم 
مصــرف و هــم در ســاعات عــادی ارائــه دهــد، بایــد خدمــات 
قابــل ارائــه در ســاعات عــادی و ســاعات کــم مصــرف را بــه 

صــورت تفکیــک شــده اعــام کنــد.
ــال خــود،  ــد در بخــش عمومــی پورت همچنیــن اپراتورهــا بای
کلیــه تعرفــه هــای عــادی را اعــام کننــد و بخش مشــخصی 
ــص دهــد و  ــه اعــام طــرح هــای تشــویقی تخصی ــز ب را نی
عــاوه بــر بــروز رســانی آن، مشــخصات شــفاف طــرح هــای 
ــرح و نحــوه  ــان ط ــروع و پای ــخ ش ــراه تاری ــه هم تشــویقی ب

شــارژینگ آنهــا را اعــام کنــد.
در کلیــه تبلیغــات مربــوط بــه طــرح هــای تشــویقی نیــز بایــد 
مشــخصات اصلــی طــرح و تاریــخ شــروع و پایــان آن منتشــر 

شــود.

ــای  ــر مبن ــویقی ب ــای تش ــرح ه ــرخ ط ــن ن تعیی
ــازار  ــا از ب ــهم اپراتوره س

ــم  ــه مصــوب کمیســیون تنظی در صــورت وجــود کــف تعرف
مقــررات ارتباطــات بــرای یــک ســرویس، تعرفــه خدمــات می 
توانــد در قالــب طرحهــای تشــویقی پاییــن تــر از کــف تعرفــه 
مصــوب باشــد. در صــورت عــدم وجــود کــف تعرفــه مصــوب 
ــوان  ــه عن ــه، ب ــک چهاردهــم ســقف تعرف ــات، ی ــرای خدم ب

مــاک ســنجش خواهــد بــود.
ــازار بیــش  ــا ســهم ب ــوری ب تعرفــه طرحهــای تشــویقی اپرات
ــه  ــد 20 درصــد از کــف تعرف ــر مــی توان از 10 درصــد، حداکث
ــی  ــای تشــویقی اپراتورهای ــه طرحه ــر باشــد و تعرف ــن ت پایی
ــد 40  ــر مــی توان ــر از 10 درصــد، حداکث ــازار کمت ــا ســهم ب ب

ــر باشــد. ــن ت ــه پایی درصــد از کــف تعرف
ــر  ــد حداکث ــی توان ــویقی م ــرح تش ــر ط ــال ه ــن ح در همی

شــامل 5 بســته خدمتــی حــاوی یــک خدمــت و یــا ترکیبــی 
از چنــد خدمــت بــا مهلــت مقــرر و بــا تعییــن مبلــغ بــرای کل 

بســته باشــد.

ــک  ــور ی ــوی اپرات ــویقی از س ــرح تش ــف ط توق
ــود ــانی ش ــالع رس ــل اط ــه قب هفت

مقــررات  تنظیــم  کمیســیون  جدیــد  مصوبــه  طبــق 
ــه دهنــده ســرویس بایــد حداقــل 2  ارتباطــات، اپراتــور ارائ
ــه اعــام  هفتــه قبــل از اجــرای طــرح تشــویقی، نســبت ب
ــا جزئیــات مربوطــه، حداقــل  تعرفــه هــر طــرح تشــویقی ب
ــه  ــتفاده از طــرح، ب ــدت اس ــه طــرح و م ــدت ارائ شــامل م

ــد. ــدام کن ــوری اق رگوالت
همچنیــن در صورتــی کــه اپراتــور قصــد توقــف طــرح 
ــته  ــرح داش ــه ط ــی ب ــان دسترس ــدت زم ــویقی را در م تش
باشــد، بایــد حداقــل 7 روز قبــل از اجــرای تصمیــم خــود، ایــن 

ــاند. ــوری برس ــاع رگوالت ــه اط ــوع را ب موض
چنانچــه در بســته خدمتــی، اپراتــور نســبت بــه ارائــه مــودم، 
آنتــی ویــروس، گوشــی و دیگــر تجهیــزات و خدمــات 
خــارج از موضــوع پروانــه اقــدام کنــد، قیمــت مــودم، آنتــی 
ویروس،گوشــی و ســایر تجهیــزات، مســتقل از قیمــت 
خدمــات اســت و بایــد بــه صــورت مجــزا تعییــن و اعــام 

ــود. ش
ــور و  ــت اپرات ــه درخواس ــا ب ــویقی بن ــرح تش ــه ط در صورتیک
بــا تاییــد رگوالتــوری و یــا بنــا بــه ابــاغ رگوالتــور متوقــف 
شــود، اپراتــور موظــف اســت تــا نســبت بــه ارائــه طــرح، بــه 
مشــترکینی کــه پیــش از ایــن نســبت بــه خریــد طــرح اقــدام 
کــرده و بــه عنــوان مشــترکین فعلــی اســتفاده کننــده از طــرح 
مذکــور محســوب مــی شــوند تــا پایان مــدت اعــام شــده در 

طــرح، خدمــت مربوطــه را ارائــه کنــد.
ــه طــرح  ــام ارائ ــس از اتم ــاه پ ــک م ــر ی ــد حداکث ــور بای اپرات
هــای تشــویقی، آمــار مربــوط بــه میــزان اســتفاده از طــرح را 
ــه ایــن ســازمان  ــوری ب ــه شــرح چارچــوب اباغــی رگوالت ب

ــه دهــد. ارائ

مقررات جدید برای طرحهای تشویقی موبایل/
مکالمات نامحدود باز می گردد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ــری  ــه از جلوگی ــف رایان ــه صن ــس اتحادی رئی
ــرکت  ــری 45ش ــای کامپیوت از واردات کااله
ــوی  ــه ای ازس ــوالت رایان ــده محص واردکنن
ــزام بــرای ایجــاد  وزارت صنعــت، بــا هــدف ال
دفتــر نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش این 

ــر داد.  ــا خب کااله
ســیدمهدی میرمهــدی بــا بیــان اینکــه 
ــای  ــی کااله ــوی ورود برخ ــی جل ــه تازگ ب
ــه  ــه ای ب ــام رایان ــات و اق ــاوری اطاع فن
کشــور توســط وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــه دلیــل نداشــتن نمایندگــی 
رســمی خدمــات پــس از فــروش در ایــران، 
ــزام  ــق ال ــت: طب ــار داش ــد، اظه ــه ش گرفت
تجــارت، هــر  و  معــدن  وزارت صنعــت 
ــرار اســت  ــه ق ــات ک ــاوری اطاع کاالی فن

ــد نمایندگــی رســمی خدمــات پــس از  وارد کشــور شــود بای
ــد. ــته باش ــران داش ــروش در ای ف

وی بــا تاکیــد براینکــه ایــن تصمیــم بســیار کارشناســانه اســت، 
ــمی  ــی رس ــوز نمایندگ ــه هن ــودی ک ــا وج ــه ب ــه داد: البت ادام
شــرکتهای مــادر در حــوزه کاالهــای رایانــه ای تصمیمــی برای 
ورود بــه ایــران ندارنــد، ایــن الــزام وزارت صنعــت مشــکاتی را 

بــرای واردکننــدگان ایجــاد کــرده اســت.
میرمهــدی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر ایــن دســتور اجرایی شــود، 
حقــوق مصــرف کننــدگان در خدمــات پــس از فــروش کاالیــی 
کــه خریــداری مــی کننــد، حفــظ مــی شــود، گفــت: مصــرف 
کننــده بایــد بدانــد کــه نمایندگــی کاالیــی کــه خریــداری کرده 
اســت و خدمــات دهنــده آن کیســت. بــه همیــن دلیــل مــا در 

ــدن و  ــت مع ــزام وزارت صنع ــن ال ــه از ای ــف رایان ــه صن اتحادی
تجــارت، اســتقبال مــی کنیــم.

ــه  ــی ک ــر از آنجای ــال حاض ــا در ح ــرد: ام ــان ک وی خاطرنش
ــد و  ــور ندارن ــور حض ــای IT در کش ــی کااله ــی اصل نمایندگ
شــرکتهای تولیــد کننــده ایــن کاال بــرای ســرمایه گــذاری در 
ایــران پاپیــش نگذاشــته انــد، عمــل بــه اجــرای ایــن مصوبــه 
وزارت صنعــت، واردکننــدگان را بــا مشــکل مواجــه کرده اســت.

ــن  ــل ای ــرای ح ــره ب ــه از مذاک ــف رایان ــه صن ــس اتحادی رئی
مشــکل و بازشــدن راه ورود ایــن کاالهــا بــه کشــور خبــر داد و 
گفــت: هــم اکنــون مجــوز ورود ایــن تعــداد کاال کــه مربــوط به 
45 شــرکت واردکننــده اســت اخــذ شــده و ایــن اقــام در حــال 
ورود بــه ایــران هســتند امــا قــرار اســت در هفتــه جــاری طــی 
جلســه ای بــا حضــور نماینــدگان اتحادیــه و ســازمان حمایت از 

مصــرف کننــده بــرای حــل ایــن مشــکل، راه 
حلــی اندیشــیده شــود.

ــرکت  ــن 45 ش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مــورد تاییــد اتحادیــه صنــف رایانــه و ســازمان 
حمایــت از مصــرف کننــدگان هســتند، افــزود: 
امــا ایــن شــرکتها بایــد تعهــد دهنــد کــه فعا 
بــه عنــوان نماینــده اصلــی شــرکتهای مــادر، 
تمامــی خدمــات پــس از فــروش را در اختیــار 

مصــرف کننــدگان قــرار دهنــد.
میرمهــدی گفــت: اقامی کــه جلــوی واردات 
آنهــا گرفتــه شــده بــود مربــوط بــه کاالهــای 
ــرور،  ــت، س ــاپ، تبل ــپ ت ــزاری، ل ــخت اف س
روتــر، مانیتــور و کامپیوتــر بــود و از برندهــای 
مطرحــی از کشــورهای مختلفــی ماننــد 
تایــوان، چیــن، کــره و امــارات وارد ایــران شــد.

وی بــر لــزوم ایجــاد دفتــر نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش 
در ایــران بــرای ایــن اقــام تاکیــد کــرد و ادامــه داد: در جلســه 
هفتــه آینــده، قــرار اســت زمانــی تعیین شــود کــه این شــرکتها 
ــرای خدمــات پــس از  ــا ازنمایندگــی واســط شــرکت مــادر ب ی
ــر  ــا ایجــاد دفت ــا اینکــه ب ــران اســتفاده کننــد و ی فــروش در ای
ــد  ــورد تایی ــرکاران م ــروش، تعمی ــس از ف ــات پ ــمی خدم رس
ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان را بــرای ارائــه خدمــات 

بــه مشــتریان، بــه کار گیرنــد.
ــور  ــه کش ــام ب ــن اق ــا ورود ای ــرد: فع ــه ک ــدی اضاف میرمه
بــرای جلوگیــری از افزایــش قیمــت و قاچــاق و ســوء اســتفاده 
ســودجویان آزاد شــده اســت تــا هفتــه آینده بــرای ایــن موضوع 

ــرد. ــم گیــری قطعــی صــورت گی تصمی

الزام جدید وزارت صنعت برای واردکنندگان رایانه؛

جلوی واردات کاالهای کامپیوتری ۴5 شرکت گرفته شد 

ــرطان زا  ــام س ــه اع ــش ب ــت در واکن ــر بهداش وزی
بــودن تشعشــعات و پارازیت هــا گفــت: تاکنــون 
ــدون  ــت و ب ــده اس ــه نش ــاره ارائ ــن ب ــی در ای مدرک
مــدرک نمی تــوان در مــورد رابطــه پارازیــت و 

ســرطان، کلی گویــی کــرد. 
ــه  ــخ ب ــمی در پاس ــی زاده هاش ــن قاض ــر حس دکت
ســوالی مبنــی بــر آخریــن اظهــارات معــاون 
ــوص  ــت در خص ــاوری وزارت بهداش ــات و فن تحقیق
ــرطان،  ــه س ــا ب ــر ابت ــا ب ــواج و پارازیت ه ــر ام تأثی
ــدم و  ــر را دی ــن خب ــب ای ــن دیش ــت: م ــار داش اظه
بــرای دکتــر ســیاری معــاون بهداشــت وزارتخانــه و 
ــن  ــاوری ای ــات و فن ــاون تحقیق ــک زاده مع ــر مل دکت
ــما  ــت از ش ــال اس ــه س ــه س ــتم ک ــب را نوش مطل

ــه دهیــد. ــر اینکــه پارازیت هــا مضــر اســت، داریــد ارائ درخواســت داریــم اگــر مدرکــی مبنــی ب
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم رهبــری، هیــأت دولــت و مجلــس بــه ایــن موضوع 
حســاس هســتند، ادامــه داد: مــا از ایــن آقایــان خواســته ایم کــه اگــر مدرکــی در ایــن زمینــه دارند 
ارائــه دهنــد چــرا کــه مطمئنــم کــه اثرگــذار خواهــد بــود و اگــر ندارنــد، کلی گویــی نکننــد؛ بایــد 

ــا مــدرک صحبــت کنیم. ب
ــه گروه هــای دیگــری  ــان و البت ــن آقای ــم از ای ــه کار کردی ــی کــه شــروع ب وی گفــت: ســال اول
خواســتیم کــه پارازیت هــا و امــواج را در نقــاط مختلــف کشــور و بخصــوص در تهــران بررســی 
کننــد. در ایــن خصــوص دســتگاه هایی ماننــد ســازمان انــرژی اتمــی و وزارت ارتباطــات نیــز بــه 
طــور مســتقیم مســئول هســتند. آنچــه کــه بــه مــا گــزارش کردنــد بــا صحبت هایــی کــه امــروز 

ــرت دارد. ــد، مغای ــرح می کنن مط
ــر اینکــه چنانچــه  ــد ب ــا تأکی قاضــی زاده هاشــمی ب
بــه مــا مــدرک علمــی ارائــه دهنــد کــه ایــن امــواج 
ــدام  ــاً اق ــت، حتم ــر اس ــان مض ــامت انس ــرای س ب
ــام  ــه مق ــن زمین ــرد: در ای ــان ک ــم، خاطرنش می کنی
ــد و  ــور فرمودن ــه رئیس جمه ــز ب ــری نی ــم رهب معظ
ــه علمــی و  ــا آنچــه ک روی آن حســاس هســتند. ام
ــت. ــده اس ــه نش ــون ارائ ــد، تاکن ــند باش محکمه پس

وی تأکیــد کــرد: به دوســتان دســتور دادم اگــر چیزی 
دارنــد ارائــه بدهنــد کــه ما هــم اعــام کنیــم. حداقل 
می گوییــم آنچــه کــه حــق مــردم بــوده و وظیفــه مــا 

از نظــر حرفــه ای و اخاقــی بــوده را انجــام داده ایــم.
وزیــر بهداشــت افــزود: حتمــاً اگــر گــزارش جدیــدی 
ــرای  ــزی ب ــم و چی ــام می کنی ــد را اع ــرطان باش ــا س ــواج ب ــا و ام ــه پارازیت ه ــورد رابط در م

ــدارد. مخفــی نگــه داشــتن وجــود ن
ــاوری وزارت بهداشــت،  ــی اســت کــه دکتــر رضــا ملــک زاده معــاون تحقیقــات و فن ایــن درحال
ــه  ــتیم ک ــی نداش ــات کامل ــدا اطاع ــون در ابت ــرد: چ ــام ک ــکی اع ــوزش پزش ــان و آم درم
پارازیت هــا ســرطان زا هســتند یــا خیــر، اظهارنظــر نمی کردیــم امــا مطالعــات اولیــه اخیر نشــانگر 

ــد. ــرطان مؤثرن ــه س ــا ب ــد و در ابت ــوارض دارن ــا ع ــواج و پارازیت ه ــن ام ــه ای آن اســت ک
وی تأکیــد کــرده اســت کــه عــاوه بــر اینکــه امــواج و پارازیت هــا ممکــن اســت باعــث ایجــاد 
ــد در  ــته باشــد و می توان ــرای ســامتی داش ــم ب ــوارض دیگــری ه ــد ع ســرطان شــود، می توان

شــیوع ســرطان در کشــور مــا هــم تأثیرگــذار باشــد.

خبر سرطانزا بودن پارازیتها تا چه حد صحت دارد/ وزیر بهداشت پاسخ می دهد
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات اعــام کــرد: دفتــر امــور حفاظــت در برابــر اشــعه ســازمان 
ــر غیــر اســتاندارد بــودن پرتوهــای آنتــن هــای موبایــل  انــرژی اتمــی ایــران، مــوردی مبنــی ب

ــت.  ــرده اس ــزارش نک )BTS ( گ
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــه منظــور رفــع نگرانــی مــردم نســبت بــه امواج 
ناشــی از دکل هــای مخابراتــی و آنتــن هــا و کمــک بــه گســترش شــبکه هــای اپراتورهــا، طــی 
برگــزاری جلســات کمیتــه حفاظــت در برابــر اشــعه اعــام کــرد: برمبنــای انــدازه گیــری هــای 
انجــام شــده در دفتــر امــور حفاظــت در برابــر اشــعه ســازمان انــرژی اتمــی ایــران، مــوردی مبنــی 

بــر غیــر اســتاندارد بــودن پرتوهــای آنتــن هــای BTS گــزارش نشــده اســت.
ایـن سـازمان همچنیـن با بررسـی تحقیقـات و مطالعـات انجام شـده در کشـورهای توسـعه یافته 
نسـبت به اسـتفاده از نتایج ایـن تحقیقات در جهـت کاهش نگرانی هـای جامعه اقدام کرده اسـت.
در جلســات کمیتــه حفاظــت در برابــر اشــعه کــه بــا حضــور نمایندگانــی از ســازمان انــرژی اتمــی 
ایــران، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، شــرکت 
ارتبــاط مشــترک شــهر و اپراتورهــای تلفــن همــراه، برگــزار مــی شــود، بــر همــکاری ســازمان 
تنظیــم مقــررات بــا توجــه بــه وظیفــه مدیریــت طیــف فرکانســی کشــور و اعطــای پروانــه بــه 

اپراتورهــا، بــا ســازمان انــرژی اتمــی ایــران به عنــوان متولــی قانونــی ایمنی تشعشــعی در کشــور 
در زمینــه انــدازه گیــری تشعشــعات آنتــن هــا توافــق شــد.

بــر اســاس نتایــج ایــن جلســات همچنیــن انــدازه گیــری هــای انجــام شــده و اعــام نظــر دفتــر 
ــر غیــر  ــر اشــعه ســازمان انــرژی اتمــی ایــران، تاکنــون مــوردی مبنــی ب امــور حفاظــت در براب

اســتاندارد بــودن حــدود پرتوگیــری گــزارش نشــده اســت.

معــاون ســازمان فنــاوری اطاعــات از اتصــال 
بــه درگاه  اجرایــی  100 خدمــت دســتگاههای 
ملــی خدمــات دولــت هوشــمند مرکــز ملــی تبــادل 
اطاعــات خبــر داد و گفــت: بــا ایــن اتصــال امــکان 
دریافــت آنایــن سرویســهای دولتــی فراهــم شــد. 
رضــا باقــری اصــل بــا اشــاره بــه ارزیابــی 
ــث الکترونیکــی شــدن  ــی از حی دســتگاههای اجرای
درجهــت تحقــق اهــداف پــروژه دولــت الکترونیکــی 
در کشــور، اظهــار داشــت: 71 دســتگاه اجرایــی کــه 
ــور  ــازمان ام ــات از س ــه خدم ــنامه ارائ دارای شناس
ــورد بررســی  ــی م ــن ارزیاب ــد، در ای اســتخدامی بودن
ــر  ــه وزی ــی را ب ــن ارزیاب ــج ای ــد و نتای ــرار گرفتن ق
ــم. ــرده ای ــه ک ــات ارائ ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط

دســتگاههای اجرایــی درک درســتی از الکترونیکی 
شــدن ندارنــد

وی گفــت: در بحــث الکترونیکــی شــدن خدمات دســتگاههای 
ــزان  ــطح وب، می ــتگاهها در س ــرویس دس ــه س ــی، ارائ اجرای
ــات و  ــودن خدم ــزان تراکنشــی ب ــات، می ــودن خدم ــی ب تعامل
ارائــه یکپارچــه ســرویس و در نهایــت مشــارکتی بــودن آن بــه 
ــه داشــته باشــند،  ــه ســرویس مداخل ــن معنــی مــردم در ارائ ای
بــه عنــوان معیارهــای ایــن ارزیابــی مــورد بررســی قــرار گرفته 

اســت.
معــاون دولــت الکترونیــک ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران 
بــا تاکیــد براینکــه متاســفانه دســتگاههای اجرایــی درک 
درســتی از الکترونیکــی شــدن ندارنــد، گفــت: هــر یــک از ایــن 
ــزان الکترونیکــی شــدن دســتگاهها را  ــد می معیارهــا مــی توان
ــه  ــه ایــن معنــی کــه اگــر ارائ ــا 20 درصــد افزایــش دهــد. ب ت
ســرویس روی پرتــال دســتگاه اجرایــی از لحــاظ اطاع رســانی 
در ســطح وب مناســب باشــد و تنهــا بــرای معرفــی ســرویس، 
پاســخگویی مناســب انجــام شــود، آن دســتگاه 20 درصــد راه 

الکترونیکــی شــدن را پیمــوده اســت.
ــال  ــویه در پرت ــل یکس ــزان تعام ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــرم 20  ــی ف ــردن الکترونیک ــی پرک ــه معن ــی ب ــتگاه اجرای دس
درصــد امتیــاز الکترونیکــی شــدن دارد، گفــت: اگــر تعامــل دو 
ســویه باشــد و امــکان تراکنــش و پرداخــت بــرای کاربــر پــس 
ــد  ــوع 60 درص ــود، در مجم ــم ش ــم فراه ــرم ه ــردن ف از پرک

ــده اســت.  ــی ش ــک اجرای ــت الکترونی ــرویس دول س
ــران در  ــی 106 ای ــه جهان ــه رتب ــاره ب ــا اش ــل ب ــری اص باق
ــی  ــرد: در صورت ــان ک ــک، خاطرنش ــت الکترونی ــوزه دول ح
کــه بــا ایــن 3 راه ســاده 60 درصــد خدمــات دولــت 
ــا  ــگاه 70 ت ــه جای ــم ب ــی کنی ــک را در کشــور اجرای الکترونی
ــان  ــا نش ــا برآورده ــیم. ام ــی رس ــی م ــه جهان ۸0 در عرص
ــن  ــی درک درســتی از ای ــه دســتگاههای دولت ــد ک ــی ده م

ــد. ــاده ندارن ــای س فرآینده

ــات  ــی خدم ــه درگاه مل ــی ب ــرویس دولت 100 س
ــد ــده ان ــل ش ــمند متص ــت هوش دول

وی مراحــل بعــدی دولــت الکترونیــک را اتصــال بــه درگاه ملی 
خدمــات دولــت هوشــمند و یکپارچگــی اطاعــات عنــوان کرد 
ــات دســتگاههای  و گفــت: در راســتای یکپارچــه ســازی خدم
دولتــی، نیــاز بــه اســتعامات بیــن دســتگاهی وجــود دارد کــه 
ــه  ــود را ب ــای خ ــرویس ه ــد س ــتگاهها بای ــه دس ــن زمین در ای

درگاه ملی خدمات دولت هوشــمند در مرکز ملی تبادل 
اطاعــات )GSB ( متصــل کنند.

معــاون ســازمان فنــاوری اطاعــات بــا بیــان اینکه 
هم اکنون 100 سرویس دولتی به درگاه ملی خدمات 
دولت هوشــمند متصل شــده اند، افزود: با این اتصال 
دســتگاهها به شــبکه ملی اطاعات متصل می شوند 
و خدمات دولتی بر بستر این شبکه به صورت آناین 

قابل دریافت است.
باقــری اصــل بــا اشــاره بــه ســازمانها و دســتگاههایی 
ماننــد ثبــت احــوال، ثبــت اســناد و نیــروی انتظامــی 
و ســازمان امــور مالیاتــی کــه بیشــترین اســتعامات 
بیــن دســتگاهی را نیــاز دارنــد، تاکیــد کرد: هــم اکنون 
 GSB بســیاری از خدمــات ایــن دســتگاهها بــر بســتر
در حــال تســت اســت و در گام بعــدی ایــن ســرویس 

هــا روی پلتفــرم وب عرضــه خواهد شــد.

میــزان ســرویس هــای تراکنشــی دســتگاهها بــه 
20 درصــد مــی رســد

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 1700 ســرویس دولتــی بایــد 
ــم  ــال امیدواری ــان س ــا پای ــرد: ت ــه ک ــود، اضاف الکترونیکــی ش
بــه نزدیــک بــه 20 درصــد تراکنــش در ســرویس هــای 
الکترونیکــی دســتگاههای اجرایــی برســیم. ایــن رقــم در ســال 

ــت. ــوده اس ــد ب ــته 4 درص گذش
بــه گــزارش مهــر، درگاه ملــی خدمــات دولــت هوشــمند 
)GSB( کــه در مرکــز ملــی تبــادل اطاعــات وزارت ارتباطــات 
ایجــاد شــده یــک ســامانه اســت کــه بــه جــای اینکــه دســتگاه 
هــای اجرایــی بــرای تبــادل اطاعــات، ســرویس الکترونیــک 
ایجــاد کننــد، بــه ایــن گــذرگاه وصــل می شــوند و بــا 
اســتانداردهای آن دســتگاه و امــن بــودن آن گــذرگاه، خدمــات 
ــد. ــذ می کنن ــا اخ ــادل ی ــت را تب ــه دول ــوط ب ــی مرب الکترونیک

ــا هــدف یکپارچــه ســازی خدمــات دســتگاههای  ایــن درگاه ب
ــان دســتگاهی روی  دولتــی و امــکان دریافــت اســتعامات می

ــدازی شــده اســت. شــبکه ملــی اطاعــات راه ان

نتایج اندازه گیری امواج مخابراتی/ 
تشعشع آنتنهای موبایل استاندارد است 

در راستای تحقق دولت هوشمند؛

100سرویس دولتی به مرکز ملی تبادل اطالعات متصل شدند
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رتبه ایران در آمادگی 
تجارت الکترونیکی/ 10 

کشور برتر دنیا کدامند
ســازمان توســعه و تجــارت ملــل متحــد )آنکتــاد(، ایــران را در 
ــر آســیا و اقیانوســیه از حیــث آمادگــی در  ــان 10 کشــور برت می
تجــارت الکترونیکــی بــا رتبــه جهانــی 77 اعــام کــرده اســت. 
 UNCTAD B2C E-Commerce براســاس شــاخص
Index 2016 کــه توســط آنکتاد اعام شــده اســت، جمهوری 
اسامی ایران با رتبه 77 در میان 10 کشور برتر آسیا و اقیانوسیه از 

منظــر آمادگــی تجــارت الکترونیکــی قــرار گرفته اســت.
شــاخص B2C E-commerce Index 2016 کــه میــزان 
ــر کشــور را نشــان  ــرای تجــارت الکترونیکــی در ه ــی ب آمادگ
ــت،  ــران اینترن ــوذ کارب ــب نف ــانگر ضری ــد، از 4 نش ــی ده م
تعــداد ســرویس دهنــده هــای امــن بــه ازای هــر یــک میلیــون 
ــاز قابلیــت  ــاری و امتی نفــر جمعیــت، ضریــب نفــوذ کارت اعتب

اطمینــان خدمــات پســتی تشــکیل شــده اســت.
ــرای 137 کشــور جهــان کــه  ایــن شــاخص در ســال 2016، ب
نماینــده ۹6 درصــد جمعیــت جهــان و ۹۹ درصد تولیــد ناخالص 

داخلــی )GDP ( جهــان هســتند، محاســبه شــده اســت.
براســاس رده بنــدی صــورت گرفتــه کــه از ســوی درگاه نظــام 
پایــش شــاخص هــای ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات منتشــر 
شــده است، کشــور لوکزامبورگ در این شــاخص رتبه اول را از آن 

ــرده اســت. خود ک
ــارت  ــی در تج ــث آمادگ ــان از حی ــور اول جه ــن 10 کش در بی

ــیا- ــه آس ــور از منطق ــی، 3 کش ــور اروپای ــی، 6 کش الکترونیک
ــد. اقیانوســیه و یــک کشــور از آمریــکای شــمالی قــرار دارن

ــا درآمــد  ــز 3 کشــور ب ــان کشــورهای درحــال توســعه نی در می
باال، یعنی کره جنوبی، چین و ســنگاپور پیشــتاز هســتند. کشــور 
ایران نیز با کســب امتیاز 42.6 رتبه 77 را کســب کــرده و در میان 

10 کشــور برتــر منطقــه آسیا-اقیانوســیه قــرار گرفتــه اســت.
ــده گام  شــاخص آمادگــی تجــارت الکترونیکــی، منعکــس کنن
هــای درگیــر در تراکنــش B2C )معامــات بیــن تولیدکننــده با 
خریــدار Business to Custome ( اســت. بــرای پذیرش 

سفارشــات بــه صــورت آنایــن، کســب و کار بایــد به شــکلی در 
وب حضور داشــته باشــد. این فرآیند نیاز به دسترســی به اینترنت 
در ســمت کاربران برای مشــاهده محصوالت و ســفارش آناین 

کاالها یا خدمات دارد.
پـول  اعتبـاری،  کارت  صـورت  بـه  بایـد  نیـز  پرداخـت  روش 
الکترونیکـی، انتقـال پول یا پرداخـت وجه نقد در هنـگام تحویل 
کاال مشـخص شـود. در نهایت، اگر کاال دیجیتال باشد، به شکل 
آنایـن و برای کاالهای فیزیکی این کاالهـا در خانه یا محل کار 
مشتری یا در نقطه تحویل مشخص شـده، تحویل داده می شود.

در راســتای تکمیــل شــبکه ملــی اطاعــات، اپراتورهــای ارائــه دهنــده خدمــات اینترنت در کشــور 
بــه تفکیــک ترافیــک داخــل و بین الملــل، ملــزم شــدند کــه ایــن مصوبــه باعــث اعمــال تعرفــه 

متفــاوت اینترنــت داخلــی و خارجــی مــی شــود. 
ــت و  ــده اس ــذ ش ــات اخ ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــه کمیس ــا مصوب ــق ب ــزام مطاب ــن ال ای
ــاه  ــان دی م ــا پای ــل ت ــی و بین المل ــک داخل ــک حجــم ترافی ــرای تفکی ــای ارتباطــی ب اپراتوره

ــد. ــت دارن فرص
ــی  ــبکه مل ــوب ش ــات مص ــق الزام ــتای تحق ــات در راس ــررات ارتباط ــم مق ــیون تنظی کمیس
اطاعــات، در مصوبــه ای بــه منظــور اعمــال تعرفــه متفــاوت بــرای ترافیــک داخلــی و بین الملــل، 
ــت و  ــوزه ثاب ــه ح ــدگان پروان ــامل دارن ــی ش ــات دسترس ــده خدم ــای ارائه دهن ــی اپراتوره تمام

همــراه را موظــف کــرد تــا پایــان دی 
ــل از  ــک داخ ــک ترافی ــکان تفکی ــاه ام م
ــران ایجــاد  ــرای همــه کارب ــل را ب بین المل
ــه متفــاوت  ــا امــکان اعمــال تعرف ــد ت کنن

ــود. ــم ش فراه
ــل  ــک داخ ــه ترافی ــن مصوب ــاس ای براس
ــا  ــوع ترافیــک ارتباطــی ب ــه معنــای هرن ب

ــت. ــی اس ــی داخل میزبان
کمیسـیون   24۸ مصوبـه  در  همچنیـن 
تنظیم مقـررات ارتباطات، سـازمان فناوری 
اطاعـات و شـرکت مخابـرات ایـران بـا 
زیرسـاخت  ارتباطـات  شـرکت  همـکاری 
بایـد شـرایطی را فراهـم کننـد تـا ترافیک 
داخلی شـرکت مخابـرات به صـورت جدا از 
ترافیک بین الملل این شـرکت در دسـترس 

سـایر اپراتورهـا قـرار گیرد.

اپراتورها تا 30 دی ماه فرصت دارند 
ــه  ــه خــود، تمامــی اپراتورهــای ارائ کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات در جدیدتریــن مصوب
دهنــده خدمــات اینترنــت را موظــف کــرد تــا 30 دی مــاه جــاری امــکان تفکیــک ترافیــک داخلی 

بــا بیــن المللــی اینترنــت را فراهــم کننــد. 
ایــن مصوبــه بنابــر پیشــنهاد ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در خصــوص تســری 
ــم  ــه شــماره 237 کمیســیون تنظی ــرو مصوب ــک در داخــل از خــارج، پی ــک ترافی موضــوع تفکی
ــا  ــه تصویــب رســید و تفکیــک ترافیــک داخــل و بیــن الملــل اینترنــت، ب مقــررات ارتباطــات ب

هــدف اعمــال ســرعت و تعرفــه متفــاوت، بــرای همــه اپراتورهــا الزامــی شــد.
برمبنــای ایــن مصوبــه تمامــی اپراتورهــای ارائــه دهنــده خدمــات دسترســی، اعــم از دارنــدگان 
پروانــه حــوزه ثابــت و یــا همــراه موظفنــد 
ــک  ــکان تفکی ــاری ام ــاه ج ــا 30 دی م ت
ــل  ــن المل ــل از بی ــت داخ ــک اینترن ترافی
را بــه نحــوی بــرای همــه کاربــران 
ایجــاد کننــد کــه امــکان اعمــال تعرفــه و 

ــود. ــم ش ــاوت فراه ــرعت متف س
منظــور از ترافیــک داخــل، هــر ترافیــک 
بــا میزبانــی داخلــی اســت. بــرای 
تحقــق ایــن امــر ســازمان فنــاوری 
ــرات  ــرکت مخاب ــران و ش ــات ای اطاع
ــا همــکاری شــرکت ارتباطــات  ــران ب ای
زیرســاخت بایــد شــرایطی را فراهــم 
آورنــد کــه ترافیــک داخــل شــرکت 
ــزا  ــورت مج ــه ص ــران ب ــرات ای مخاب
ــترس  ــل، در دس ــن المل ــک بی از ترافی

ــد. ــا باش ــایر اپراتوره س

اپراتورهای ارتباطی به تفکیک ترافیک اینترنت داخل و خارج ملزم شدند
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همزمــان بــا گســترش انتشــار اخبــار جعلــی در اینترنــت کــه منجــر بــه فریــب افــکار عمومــی مــی شــود، موتــور 
جســتجویی موســوم بــه hoaxy راه انــدازی شــده کــه مــی توانــد ایــن موضــوع را بــه کاربــر اطــاع دهــد. 

موتــور جســتجوی یــاد شــده همچنین ســیر انتشــار و گســترش اخبــار جعلــی و قابــی را در فضای مجــازی بــه کاربر 
نشان می دهد.

http://hoaxy. کاربــران بــرای اســتفاده از نســخه بتــای ایــن موتــور جســتجوی اینترنتــی مــی تواننــد بــه آدرس
iuni.iu.edu/ مراجعــه کننــد. ایــن موتــور جســتجو کــه فعالیــت خــود را از روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته آغــاز 
ــد اخبــار 132 ســایت  ــا راه انــدازی شــده و مــی توان کــرده توســط مرکــز شــبکه هــای پیچیــده در دانشــگاه ایندیان
مشــهور را کــه معمــوال اخبــار جعلــی تولیــد مــی کننــد فهرســت کنــد و بــه کاربــران امــکان دهــد تــا ببیننــد چگونــه 

لینــک دادن بــه اخبــار جعلــی یــاد شــده منجــر بــه گســترش آنهــا در شــبکه هــای اجتماعــی مــی شــود.
در مــاه هــای اخیــر حجــم باالیــی از اخبــار جعلــی و دروغیــن در اینترنــت و بــه خصــوص در شــبکه هــای اجتماعــی 
ماننــد فیــس بــوک منتشــر شــده انــد و هیــاری کلینتــون نامــزد نــاکام انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا معتقــد 
اســت علــت شکســت وی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن کشــور انتشــار وســیع همیــن اخبــار دروغیــن بر ضد 

وی بــوده اســت.
ایــن امــر منجــر بــه فشــارهای گســترده بــه مدیــران فیــس بــوک شــده و آنهــا روشــی بــرای عامــت زدن ایــن نوع 

اخبــار جعلــی توســط کاربــران ابــداع کــرده اند.
هــر کاربــر بعــد از جســتجو در ســایت هوکســی مــی توانــد فهرســتی از اخبــار دروغیــن مرتبــط بــه کلیــدواژه ای کــه 
جســتجو کــرده را مشــاهده کنــد. یکــی از تاثیرگذارتریــن اخبــار دروغیــن منتشــر شــده در مورد هیــاری کلینتــون در 
اینترنــت کــه بــه شــدت بــه وی ضربــه زد، ادعــای همــکاری وی بــا یــک گــروه فعــال در زمینــه سواســتفاده اخاقی 

از کــودکان در واشــنگتن بــوده اســت.

موتور جستجوی اخبار جعلی 
هم از راه رسید

ــه  ــل ب ــران موبای ــط کارب ــه توس ــه روزان ــی ک ــن های اپلیکیش
صــورت رایــگان از اپ اســتورها دانلــود مــی شــوند، خطــر درز و 

ــراه دارد.  ــه هم ــود در گوشــی را ب ــات موج ســرقت اطاع
ــه  ــل ب ــران موبای ــط کارب ــه توس ــه روزان ــی ک ــن های اپلیکیش
ــر  ــوند، خط ــی ش ــود م ــتورها دانل ــگان از اپ اس ــورت رای ص
ــه همــراه دارد. چــرا کــه  درز اطاعــات موجــود در گوشــی را ب
ــازه  ــدا اج ــردی، در ابت ــای کارب ــرم افزاره ــن ن ــیاری از ای بس
دسترســی بــه تمامــی اطاعــات گوشــی را از کاربــر اخــذ مــی 

ــد. کنن
ــده  ــد ش ــزار اپلیکیشــن فارســی در کشــور تولی ــدود 120 ه ح
ــه از  ــا روزان ــن ه ــن اپلیکیش ــیاری از ای ــمار بس ــه ش ــت ک اس
ــد. امــا  ســوی کاربــران ایرانــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرن
ــران،  ــی کارب ــل ناآگاه ــه دلی ــا ب ــرم افزاره ــن ن ــیاری از ای بس
اســباب درز اطاعــات موجــود در گوشــی کاربــر را فراهــم مــی 

ــد. کن
ایــن موضــوع البتــه تنهــا مختــص بــه اپلیکیشــن های فارســی 
ــای  ــق بازاره ــه از طری ــی ک ــرم افزارهای ــی ن ــوده و تمام نب

اپلیکیشــن دانلــود مــی شــوند 
ــی  ممکــن اســت اطاعــات حیات
ــار  ــران را در اختی ــخصی کارب و ش
بگیرنــد. چــرا کــه در زمــان نصب 
این اپلیکیشــن ها، درخواســتهایی 
ــای  ــه دیت ــر دسترســی ب ــی ب مبن
ــا و  ــل ه ــی، فای ــود در گوش موج
ــه وی  ــر ب ــی کارب ــت مکان موقعی
ــورت  ــود و در ص ــی ش ــال م ارس
ــازنده  ــتها، س ــن درخواس ــد ای تایی
ــه  اپلیکیشــن امــکان دسترســی ب
ایــن اطاعــات را خواهــد داشــت.
در ایــن زمینــه نصــراهلل جهانگــرد، 
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات نســبت بــه فعــال 
ســازی اپلیکیشــن هــای رایگانــی 
کــه اجــازه دسترســی بــه تمامــی 
ــترک را از  ــی مش ــات گوش اطاع

ــت. ــدار داده اس ــد، هش ــی گیرن وی م
ــه فضــای گوشــی  ــا ب ــا ورود اپلیکیشــن ه ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــزار شــخصی نیســت و آنچــه  موبایــل، دیگــر گوشــی یــک اب
کــه در گوشــی موجــود اســت ماننــد تمــام فایــل هــا و عکــس 
هــا و پیامهــا قابــل کپــی کــردن خواهــد بــود. بنابرایــن بایــد یاد 
بگیریــم کــه داده هــای شــخصی و حیاتی خــود را روی گوشــی 

هــای موبایــل نگهــداری نکنیــم.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات همچنین بــا تاکیــد براینکه 
در خریــد اپلیکیشــن هــا و نــرم افزارهــای کاربــردی، کاربــر باید 
از نســخه هــای اصلــی اســتفاده کنــد، در مــورد بحــث امنیــت 
ایــن نــرم افزارهــا گفــت: هــر اپلیکیشــن قابــی کــه کاربــران 
روی دســتگاه خــود نصــب مــی کننــد مــی توانــد بــه تمامــی 
اطاعاتــی کــه فــرد روی گوشــی دارد دسترســی داشــته باشــد.

معــاون وزیــر ارتباطــات اضافــه کــرد: کاربــران باید دقت داشــته 
باشــند کــه آنچــه اطاعــات شــخصی و حریــم خصوصــی آنها 
بــه شــمار مــی رود را در فضــای مجــازی منتشــر نکننــد. چــرا 
کــه زمانــی کــه کاربــر از یــک اپلیکیشــن اســتفاده مــی کنــد 

و بــه درخواســت ایــن اپلیکیشــن پاســخ مثبــت مــی دهــد، در 
واقــع اطاعــات وی از عکــس هــا گرفتــه تــا متــن پیامهایــش 
در چندیــن محــل کپــی مــی شــود کــه مــی توانــد خطــر درز 

اطاعــات را بــه همــراه داشــته باشــند.
ــای  ــن ه ــرای اپلیکیش ــوع ب ــن موض ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــانی ک ــام کس ــه داد: تم ــت، ادام ــادق اس ــز ص ــی نی فارس
اپلیکیشــن فارســی مــی نویســند عمــده دیتــای گوشــی کاربــر 
را مــی خواهنــد کــه در دســترس داشــته باشــند و ایــن درحالــی 
ــرای  ــرایط را ب ــن ش ــی، ای ــدون آگاه ــران ب ــه کارب ــت ک اس
ــی کــه در اســتفاده از  ــد. در صورت اپلیکیشــن فراهــم مــی کنن
ــه داشــتن تمامــی  ــازی ب ــن اپلیکیشــن هــا، اصــا نی ــر ای اکث

ــت. ــی نیس ــای گوش دیت
جهانگــرد بــا تاکیــد براینکــه نــرم افزارهــای رایــگان همیشــه 
خــوب نیســتند، خاطرنشــان کــرد: اپلیکیشــن بایــد ایمن باشــد 
ــا  ــد. در دنی ــد کن ــت اطاعــات مشــترکان را تهدی ــد امنی و نبای
بــرای ارزیابــی اپلیکیشــن هــا، نظــام رتبــه بنــدی اعمــال مــی 
شــود و مــا نیــز بایــد ایــن موضــوع را در کشــور اجرایــی کنیــم.

ــه  ــا اشــاره ب معــاون وزیــر ارتباطــات ب
اینکــه گاهــی تبلیغــات متعــددی برای 
دسترســی بــه نــرم افزارهــای رایــگان 
صــورت مــی گیــرد و مــردم بــه دلیــل 
رایــگان بــودن از آن اســتقبال مــی 
ــه  ــه ذائق ــرد: اینک ــح ک ــد، تصری کنن
هــا را بــه ســمت رایــگان بــودن تمــام 
ــم برداشــت درســتی  ــور پیــش ببری ام
ــرای  ــت ب ــاز اس ــی نی ــت و گاه نیس
اســتمرار چرخــه حیــات نــرم افزارهــای 
بومــی، حفــظ امنیــت اطاعــات و نیــز 
برقــراری تعــادل در بــازار، هزینــه نــرم 

ــود. ــزار پرداخــت ش اف
وی هشــدار داد کــه برخی از اپلیکشــن 
ــی  ــگان ممکــن اســت قاب ــای رای ه
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــا ب ــند و تنه باش
ــر،  ــی کارب ــود در گوش ــات موج اطاع

ــد. ــده باش ــی ش طراح

درز اطالعات گوشی با اپلیکیشنهای رایگان/ عکسها و پیامها لو می رود
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مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانه 
ای مجوزهــای برنامه هــای کاربــردی سیســتم عامل اندرویــد را 
تحلیــل کــرد و نســبت بــه خطــرات احتمالــی نفــوذ اپلیکیشــنها 

بــه گوشــی هــای موبایــل کاربــران هشــدار داد. 
ــردی  ــای کارب ــوه برنامه ه ــد انب ــه تولی ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
و اپلیکیشــن هــای اندرویــدی و ارائــه آن هــا در بازارهــای 
ــران  ــدک بیشــتر کارب ــی و خارجــی و همچنیــن دانــش ان ایران
سیســتم عامل اندرویــد، بایــد در مــورد خطــرات احتمالــی 
ــران  ــرای کارب ــی را ب ــه تهدیدات ــی ک ــت از برنامه های آن دس
ــود. ــانی ش ــد اطاع رس ــاد می کنن ــدی ایج ــای اندروی موبایله
ــه  ــی و چ ــه ایران ــدی چ ــای اندروی ــن ه ــیاری از اپلیکیش بس
خارجــی بــا دریافــت یکســری مجوزهــای حســاس بــا اســتفاده 
از مهندســی اجتماعــی و یــا عــدم آگاهــی کافــی کاربــران اقدام 
بــه ســرقت اطاعــات کاربران می کننــد. ولی ســؤالی کــه باید از 
کاربران پرســیده شــود این اســت که آیا شــما تابه حال مجوزهای 
درخواســتی اپلیکیشــن هــای اندرویــدی را قبل از نصــب مطالعه 

کرده ایــد؟
تعــداد افــرادی کــه ایــن مجوزهــا را مطالعــه می کننــد 
انگشت شــمار هســتند و بیشــتر افــراد برخــوردی عــادی 
و بی تفــاوت بــه ایــن مجوزهــا دارنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــا توجــه بــه عــدم آگاهــی  توســعه دهنــدگان اپلیکیشــن هــا ب
ــران  ــی را از کارب ــران، مجوزهای ــتر کارب ــی بیش ــز بی توجه و نی
می خواهنــد کــه راه را بــرای نفــوذ بــه دســتگاه های اندرویــدی 

ــد. ــاز می کن ب
مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانه 
ــه گزارشــی درخصــوص آگاه ســازی  ــا ارائ ــز ماهــر( ب ای )مرک
کاربــران، نســبت بــه اپلیکیشــن هایــی کــه درخواســت ورود به 

اطاعات موجود در گوشــی کاربر را دارند، هشــدار داد.

ــی به تمام اطالعات  یک اعالم عمومی برای دسترس
گوشی

در ابتــدا بایــد عنــوان کــرد کــه مجوزهــای اندرویــد درخواســت 
نیســتند بلکــه یک اعــان یا اطاع رســانی را بــه کاربــران اعام 
 Play Store می دارنــد. هنگامی که یک برنامــه کاربــردی را از
ــر  ــاپ آپ ظاه ــره پ ــک پنج ــم ی ــب می کنی ــت و نص دریاف
ــردی  ــه کارب می شــود کــه تمــام مجوزهــای درخواســتی برنام
موردنظــر را بــه نمایــش می گــذارد کــه ایــن مجوزهــا می توانند 
دسترســی بــه حافظــه گوشــی موردنظــر، تماس هــای تلفنــی، 

ارتباطــات شــبکه و غیــره را داشــته باشــند.
ــه  ــتی برنام ــای درخواس ــا تفویــض مجوزه ــردن ی ــاید رد ک ش
ــک  ــه ی ــد ک ــاده ترین کاری باش ــب س ــال نص ــردی در ح کارب
ــت  ــن اس ــم ای ــه مه ــا نکت ــد ام ــام ده ــد انج ــر می توان کارب
ــن  ــن حفاظــت و تأمی ــاوت بی ــوان تف ــدازه می ت ــا چــه ان کــه ت
امنیــت داده کاربــر و نیــز در اختیــار قــرار دادن تمــام دارایی هــای 

ــرد. ــن را درک ک ــعه دهنده اپلیکیش ــت توس ــخص در دس ش
ــی از متدهــای عمومــی مشــابهی  بیشــتر شــرکت های اینترنت
بــرای آگاه ســازی کاربــران در خصــوص داده هایــی کــه 
قــرار اســت مورداســتفاده قــرار گیرنــد بهــره می برنــد. در 
ــر،  ــاط ســه ســویه بیــن کارب ــد یــک ارتب سیســتم عامل اندروی
و  اندرویــد(  سیســتم عامل  ارائه دهنــده  و  گــوگل )طــراح 
ــردی شــخص ســوم وجــود دارد. توســعه دهندگان برنامــه کارب
گــوگل درواقــع ارتبــاط بیــن کاربــر و توســعه دهندگان شــخص 
ســوم را بــا اســتفاده از مجموعــه ای از مجوزهــا بــرای هــر برنامه 
ــد.  ــت می کن ــر، مدیری ــط کارب ــده توس ــود ش ــردی دانل کارب
مجوزهــا درواقــع نیازمندی هــای توســعه دهندگان را بــرای 

چگونگــی تعامــل برنامــه کاربردی تولیدشــده بــا دســتگاه کاربر 
ــوع اطاعــات درخواســتی  ــه ن ــرده و دسترســی ب مشــخص ک

برنامــه کاربــردی را نیــز تعییــن خواهــد کــرد.
در اکوسیســتم اندرویــد بیشــترین فشــار روی توســعه دهندگان 
ــوند،  ــان داده می ش ــر نش ــه کارب ــه ب ــی ک ــا مجوزهای ــت ت اس
نحــوه کار برنامــه کاربــردی را به درســتی انتخــاب و بــه نمایــش 
بگذارنــد. پــس از اینکــه توســعه دهنده برنامــه کاربــردی 
یــک برنامــه را ایجــاد کــرد، مجوزهــای صحیــح را به درســتی 
ــا  ــران هدفــی کــه درنهایــت ب انتخــاب کــرد و لیســتی از کارب
ایــن مجوزهــا موافقــت کــرده انــد را تهیــه کــرد، گــوگل برنامــه 
کاربــردی تولیــدی را به منظــور شناســایی بدافــزار و تشــخیص 

ــرار خواهــد داد. ــی ق ــورد ارزیاب کدهــای مخــرب م
محــدوده مجوزهــا بــرای تعامــل برنامــه کاربــردی و اپلیکیشــن 
از اجــازه دسترســی بــه بخــش ویــژه ای از ســخت افزار دســتگاه 
ــا  ــاز می شــود و ت ــن عکاســی( آغ ــال فلــش دوربی )به عنوان مث
دسترســی بــه لیســت مخاطبــان کاربــر ادامــه می یابــد. کاربــر 
ــب  ــل از نص ــده قب ــت ش ــای لیس ــام مجوزه ــا تم ــد ب ــز بای نی

برنامــه کاربــردی موافقــت کنــد.

ــک  ــط ی ــط توس ــوز ورود فق ــت 127 مج درخواس
ــن  اپلیکیش

ــا وجــود تنــوع زیــاد مجوزهــا  مستندســازی مجوزهــا آن هــم ب
ــران  ــردی از کارب ــای کارب ــاوت برنامه ه ــای متف و نیازمندی ه

بســیار ســخت است.
مرکــز ماهــر بــا ارائــه گزارشــی، مجوزهــای برنامه هــای موجود 
ــز  ــا تمرک ــی )Google Play ( را ب ــوگل پل ــگاه گ در فروش
ــه  ــه برنام ــوه ب ــورت بالق ــه به ص ــی ک ــژه روی مجوزهای وی
کاربــردی ایــن اجــازه را می دهنــد تــا اطاعــات شــخصی کاربر 

را جمع آوری و یا به اشــتراک بگذارند، بررســی کرده است.
درمجمــوع بــا بررســی یــک میلیــون و 41 هــزار و 336 برنامــه 
کاربــردی و اپلیکیشــن در ایــن آزمایــش عنــوان شــد کــه تنهــا 
235 مجــوز انحصــاری و خــاص وجــود داشــته اســت. بیشــتر 
ــد  ــب می کنن ــادی را طل ــای زی ــردی مجوزه ــای کارب برنامه ه
و بیشــترین تعــداد مجوزهــای درخواســتی از برنامه هــای 
ــه  ــت ک ــوده اس ــوز ب ــداد 127 مج ــون تع ــن آزم ــردی ای کارب

بــرای یــک برنامــه کاربــردی مقــدار بســیار زیــادی اســت.
برنامه هــای کاربــردی دیگــری هــم هســتند کــه تعــداد 
ــن  ــه میانگی ــد ک ــت می کنن ــوز درخواس ــماری مج انگشت ش
مجوزهــای درخواســتی از یــک برنامــه کاربــردی تنهــا 5 مجــوز 

ــد اشــاره کــرد کــه  ــوده اســت. در ایــن گــزارش تحلیلــی بای ب
ــد. ــت نکرده ان ــوزی را درخواس ــز مج ــه نی ــزار برنام 100 ه

ــردی در  ــای کارب ــای برنامه ه ــترین مجوزه بیش
Google Play فروشــگاه

برمبنــای بررســی هــای بــه عمــل آمــده، ۸3 درصــد از 
اپلیکیشــن هــای اندرویــد در زمــان نصــب خواســتار دسترســی 
کامــل بــه شــبکه )Full network access(،  6۹ درصــد 
 View network( خواســتار مشــاهده ارتباطــات شــبکه
connections( ، 54 درصــد خواســتار دسترســی بــه 
 Test access to protected( حافظــه حفاظت شــده
ــری  ــرای جلوگی ــوز ب ــتار مج ــد خواس storage( ، 27 درص
 Prevent device from( ــی ــن گوش ــواب رفت ــه خ از ب
لرزاننــده  کنتــرل  خواســتار  درصــد   21 و   )sleeping
ــوز  ــی مج ــه نوع ــه ب ــتند ک )Control vibration( هس

ــود. ــی ش ــوب م ــزاری محس ــخت اف س
ایــن درحالــی اســت کــه 54 درصــد از اپلیکیشــن هــای 
ــا حــذف محتــوای موجــود روی  اندرویــدی خواســتار تنظیــم ی
حافظــه، 35 درصــد خواســتار خوانــدن وضعیــت تلفــن و هویــت 
)Read phone status and identity( و دسترســی 
بــه ویژگی هــای تلفــن، 24 درصــد خواســتار مشــاهده موقعیــت 
ــز  ــد نی ــبکه( و 23 درص ــر GPS و ش ــی ب ــی دقیق)مبتن مکان
ــد  ــیم Wi-Fi و 21 درص ــات بی س ــاهده ارتباط ــتار مش خواس
ــر  ــی ب ــرای موقعیــت تقریبی)مبتن خواســتار دریافــت مجــوز ب
شــبکه( هســتند که بــه نوعــی مجــوز دریافــت اطاعــات کاربر 

محسوب می شود.

اپلیکیشــن هایــی کــه بــه تمامــی اطالعــات کاربــر 
دارند دسترسی 

از مجمــوع 235 مجــوز کــه در ایــن گــزارش تحلیلی شناســایی 
شــده اند تنهــا 10 مجــوز توســط 20درصــد برنامه هــای 
کاربــردی موجــود در Google Play مورداســتفاده قرارگرفته 
اســت و تعــداد زیــادی از مجوزهــا تنهــا توســط بخــش اندکی از 

ــده اند. ــت ش ــردی درخواس ــای کارب برنامه ه
ــداد 1000  ــم تع ــگاه کنی ــاری ن ــورت آم ــم به ص ــر بخواهی اگ
برنامــه از مجمــوع یــک میلیــون و 41 هــزار و 336 برنامــه که ۹ 
صــدم درصــد از تعــداد کل برنامه هــای کاربــردی مــورد تحلیــل 
را شــامل می شــوند، مقــدار 147 مجــوز از مجمــوع 235 مجــوز 
ــای  ــه کل برنامه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــت کرده ان را درخواس

خطر نفوذ به گوشی های اندرویدی را جدی بگیرید
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ــش  ــا را پوش ــادی از مجوزه ــدار زی ــی، مق ــورد ارزیاب م
می دهنــد.

البتــه بایــد ایــن نکتــه را نیــز اضافــه کــرد کــه مجمــوع 
مجوزهــای درخواســتی از یــک برنامــه کاربــردی 
ــورد  ــه م ــد برنام ــخص کن ــد مش ــت نمی توان به صراح
ــات  ــدار از اطاع ــه مق ــه چ ــی ب ــی دسترس ــر توانای نظ
کاربــر را خواهد داشــت. تناقضی که وجود دارد این اســت 
که یک برنامه کاربردی تنها با یک مجوز توانایی دسترسی 
ــد  ــته باش ــد داش ــر را می توان ــات کارب ــی اطاع به تمام
درحالی کــه یــک برنامــه کاربــردی بــا تعــداد مجوزهــای 
ــزای  ــا اج ــل ب ــت تعام ــا قابلی ــراوان تنه ــتی ف درخواس

ــت! ــد داش ــر را خواه ــتگاه موردنظ ــخت افزاری دس س

درخواست مجوزهایی که شایع ترند
تحلیــل ذکرشــده بــه بررســی عمیق تــر روی اپلیکیشــن 
به ویــژه نــوع مجوزهــای درخواســتی آن هــا در فروشــگاه 

Google Play می پردازد.
به طــور ویــژه مجوزهایــی کــه نســبت بــه ســایر 
مجوزهــا شــایع تر هســتند بــه دو دســته تقســیم 
ــه  ــه برنام ــه ب ــی ک ــامل مجوزهای ــه ش ــوند ک می ش
ــات  ــه اطاع ــا ب ــد ت ــازه را می دهن ــن اج ــردی ای کارب
کاربر دسترســی داشــته باشــند و مجوزهایی که به برنامه 
کاربــردی اجازه می دهند تا به صورت مســتقیم با دســتگاه 

تعامل داشــته باشــند، می شود.
مرکــز ماهــر تاکیــد کــرده اســت کــه تعریــف 
»اطاعــات کاربر« یــک تعریف عــام از اطاعــات کاربر 
اســت. مجوزهایی که جهت دریافت اطاعات کاربر صادر 
می شــوند، فرض شــده اند کــه هر نــوع اطاعــات مربوط 
به کاربر را پوشش خواهند داد. به همین ترتیب مجوزهای 
صادرشــده مبتنی بر دسترسی به ســخت افزار دستگاه نیز 

الزامــا بخــش مشــخصی از ســخت افزار نخواهــد بــود.
ــه در  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــاس براورده ــن اس برای
ــوز  ــد، از 235 مج ــای اندروی ــن ه ــگاه اپلیکیش فروش
ــوع  ــل، 165 ن ــن تحلی ــده در ای انحصــاری جمع آوری ش
ــا  ــا ب ــد ت ــازه می دهن ــردی اج ــه کارب ــه برنام ــا ب از آن ه
ــته  ــل داش ــتگاه تعام ــک دس ــخت افزاری ی ــزای س اج
ــرار  ــرل ق ــت کنت ــتگاه را تح ــخت افزار دس ــند و س باش
ــری از  ــی دیگ ــازه دسترس ــه اج ــه برنام ــد و ب می دهن

جملــه اطاعــات کاربــر را نخواهــد داد.
به عنوان مثــال دو نمونــه از عمومی تریــن مجوزهــا 
بــه اپلیکیشــن اجــازه اتصــال بــه اینترنــت را می دهنــد. 
ــط  ــه توس ــبکه« )ک ــه ش ــل ب ــی کام ــوز »دسترس مج
ــرار  ــتفاده ق ــردی مورداس ــای کارب ــد برنامه ه ۸3درص
می گیرنــد( بــه اپلیکیشــن ایــن اجــازه را می دهــد تــا بــا 
هــر شــبکه ای کــه دســتگاه بــه آن متصــل اســت ارتباط 

برقــرار کنــد.
ــبکه«  ــات ش ــاهده ارتباط ــوز  »مش ــه مج درحالی ک
کاربــردی  برنامه هــای  6۹درصــد  توســط  )کــه 
ــن  ــن ای ــه اپلیکیش ــد( ب ــرار می گیرن ــتفاده ق مورداس
اجــازه را می دهــد تــا هــر شــبکه ای کــه دســتگاه بــه 

آن دسترســی دارد را ببینــد.
ــه  ــردی ک ــه کارب ــر برنام ــه ه ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــد،  ــته باش ــت را داش ــه اینترن ــی ب ــت دسترس درخواس
ممکــن  خــود  قابلیت هــای  افزایــش  به منظــور 
اســت بــه هــردو مجــوز »اطاعــات کاربــر« و »مجــوز 
ــن دو  ــه ای ــد. درحالی ک ــته باش ــاز داش ــخت افزار« نی س
ــا اجــازه دسترســی  ــر هســتند ام مجــوز به شــدت فراگی
مســتقیم به اطاعــات کاربر را بــه اپلیکیشــن نمی دهند.

ر  د

حالــی کــه پشــتیبانی مایکروســافت از وینــدوز 
ــان یافتــه دیگــر  قدیمــی اکــس پــی مدتهاســت پای
شــرکت هــای نــرم افــزاری هــم بــه تدریــج در حــال 
بازنشســته کــردن تولیــدات خــود بــرای وینــدوز اکس 

ــتند.  ــی هس پ
بنیــاد موزیا ســازنده مرورگر اینترنتــی فایرفاکس می 
گوید به پشتیبانی از سیســتم عامل ویندوز ایکس پی و 
ویندوز ویستا تا شهریور ماه سال آینده ادامه خواهد داد.

ــی در  ــارس ســال 2017 یعن ــاه م ــن شــرکت در م ای
حــدود ســه مــاه دیگــر ضمــن بررســی تعــداد کاربران 
فایرفاکــس کــه از ویندوزهــای ایکــس پــی و ویســتا 
اســتفاده مــی کننــد، در مــورد تاریــخ نهایی پشــتیبانی 

از ایــن کاربــران تصمیــم گیــری خواهــد کــرد.
ــدوز  ــه بیــش از 15 ســال از عرضــه سیســتم عمــل وین ــر چ اگ
ایکــس پــی مــی گــذرد و مایکروســافت بــه روش هــای مختلف 
بــرای ترغیــب کاربــران بــه مهاجــرت بــه سیســتم عامــل هــای 
جدیــد تاش کرده، اما هنوز هم کم نیســتند افرادی که ترجیح می 

دهند از ویندوز ایکس پی برای اتصال به اینترنت استفاده کنند.
ــا  ــه هــای قدیمــی ی ــر روی رایان ــا ب ــدوز ایکــس پــی عموم وین
رایانــه هــای موجود در شــرکت هــای تجــاری و موسســات اداری 
ــدوز  ــا وین نصــب شــده کــه برنامــه هــا و خدمــات آنهــا تنهــا ب

ــی ســازگاری دارد. ایکــس پ

موزیا در آگوست سال 2016 پشتیبانی فایرفاکس از برخی سیستم 
  Snow Leopard، 10.6 OS X عامل های قدیمی مک مانند
Lion 10.7 OS X و  Mountain Lion 10.۸ OS X. را 
بــه پایــان رســاند. امــا تصمیــم گرفــت کمــاکان بــه پشــتیبانی 
ــدوز ایکــس پــی و ویســتا ادامــه دهــد. در مقابــل گــوگل  از وین
ــی  ــای قدیم ــخه ه ــتیبانی از نس ــود و پش ــف نب ــدان منعط چن

سیســتم عامــل هــای مــک و وینــدوز را متوقــف کــرد.
مهــم تریــن نتیجه ایــن تصمیــم موزیا عــدم عرضه وصلــه های 
به روزرســان برای کاربران فایرفاکس بــر روی ویندوز ایکس پی و 
ویســتا از نه مــاه دیگر خواهد بود که می تواند امنیت ایــن افراد را به 

طــور جــدی بــه خطــر بینــدازد.

مایکروسافت دیگر از ویندوز XP پشتیبانی نمی کند

دو شــرکت ســخت افــزاری ان ویدیــا و خودروســازی مرســدس 
ــا یــک ســال آینــده  ــا همــکاری یکدیگــر ت ــد ب بنــز قصــد دارن
خودرویــی بــا هــوش مصنوعــی بســیار پیشــرفته تولیــد کننــد. 
در همیــن زمینــه مذاکراتــی بین معــاون وســایل نقلیــه دیجیتال 
ــا صــورت  ــذار شــرکت ان ویدی ــر و بنیانگ ــز و مدی مرســدس بن
ــن  ــرکت در ای ــن دو ش ــترک ای ــکاری مش ــت. هم ــه اس گرفت
ــه  ــه آن عرض ــده و نتیج ــاز ش ــل آغ ــال قب ــه س ــه از س زمین

ــود. ــد ب ــال 201۸ خواه ــا س ــی پیشــرفته ت اتومبیل
ان ویدیــا قصــد دارد ســخت افزارهــای مــورد نیــاز بــرای ارتقــای 
هــوش مصنوعــی و تــوان یادگیــری خــودکار را در اختیــار 
مرســدس بنــز بگــذارد کــه نتیجــه آن تولیــد خودروهایــی خواهد 
ــد  ــود را از شــرایط محیطــی مانن ــد درک خ ــی توانن ــه م ــود ک ب
ــه  ــش رو و ... روز ب ــف، شــرایط جــاده، خطــرات پی ــع مختل موان

ــد. ــش دهن روز افزای

Co- یکــی از سیســتم هــای ابداعــی ان ویدیــا در همیــن راســتا
Pilot نــام دارد کــه از قابلیــت هایــی ماننــد تشــخیص چهــره، 
ردگیــری مســیر نــگاه راننــده بــرای کمــک بــه وی و هشــدار در 
مــورد خطــرات جــاده و افزایــش ایمنــی برخــوردار خواهــد بــود.

ــدای  ــایی ص ــرای شناس ــای الزم ب ــی ه ــتم از توانای ــن سیس ای
راننــده و مالــک خــودرو بهــره منــد اســت و بــه کمــک 
ــر  ــد دیگ ــی توان ــودرو م ــر روی خ ــده ب ــه ش ــگرهای تعبی حس
وســایل نقلیــه و عابــران پیــاده را شناســایی کــرده و بــه راننــده 
ــال  ــش احتم ــدم هشــیاری وی و افزای در صــورت تشــخیص ع

ــد. ــدار ده ــورد هش برخ
هنــوز ویژگــی هــای خــودرو یــا خودروهــای مرســدس بنــز کــه 
بــه ایــن قابلیــت هــا تجهیــز خواهنــد شــد اعــام نشــده اســت و 
معلــوم نیســت چنیــن تولیداتــی بــا چــه قیمتــی روانــه بــازار مــی 

شــوند.

همکاری غول ها برای ساخت خودرویی
 با هوش مصنوعی خیره کننده
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطات

امــروزه دههــا برنامــه توســط شــرکت هــای مختلــف طراحــی 
شــده کــه بــا تجمیــع امــور مختلــف هــر فــرد بــه وی کمــک 
مــی کننــد تــا از اوقــات خــود بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنــد. 
ــه  ــام دارد ک ــا فوکــوس ن ــه ه ــن برنام ــن ای ــازه تری یکــی از ت
ــرد  ــن کارک ــم تری ــده و مه ــی ش ــونگ طراح ــط سامس توس
ــت  ــا، فهرس ــل ه ــات ایمی ــع اطاع ــازماندهی و تجمی آن س
ــب  ــم و ... در قال هــای تمــاس، یادداشــت هــا، اطاعــات تقوی

ــت. ــه هاس ــه ای از زبان مجموع
ــر  ــه کارب ــراه ب ــن هم ــه تلف ــن برنام ــد ای ــتجوگر قدرتمن جس
امــکان مــی دهــد تــا بــا یافتــن دقیــق اطاعــات مــورد نظــر 
بتوانــد در مــورد برنامــه هــای روزانــه خــود بــه بهتریــن نحــو 
تصمیــم بگیــرد و بــه طــور بهینــه از اوقــات خــود اســتفاده کند.
ــا بررســی داده هــای جمــع آوری شــده بــه  برنامــه فوکــوس ب
هــر کاربــر در مــورد برنامــه هــای آتــی وی ماننــد قــرار ماقات 
در ســاعات آینــده یــا برنامــه ریــزی شــغلی هشــدار مــی دهــد.

همچنیــن از طریــق ایــن برنامه مــی توانیــد برخی افــراد موجود 
در فهرســت تمــاس خــود را بــه عنــوان افــرادی کــه دریافــت 
ایمیــل از آنهــا مرجــح اســت مشــخص کنید تــا همیشــه ایمیل 
ــاهده  ــی مش ــوای دریافت ــدر محت ــا را در ص ــالی آنه ــای ارس ه
ــت و  ــزاری نشس ــرای برگ ــت ب ــازماندهی درخواس ــد. س کنی
برنامــه ریــزی کنفرانــس هــای کاری از جملــه دیگــر قابلیــت 

هــای ایــن برنامــه اســت.
فوکــوس بــه طــور خــودکار ایمیــل هــا و فهرســت رویدادهــای 
ــام هــا و  ــد پی ــا بتوان ــد ت ــر را ثبــت و مرتــب مــی کن هــر کارب

ــد. ــت را مشــخص کن رویدادهــای دارای اولوی
ــر روی  ــی ب ــای موبایل ــه ه ــای برنام ــازی داده ه ــگام س هم
پلتفــورم هــای مختلــف و هماهنــگ ســازی داده هــای 
ــاد  ــه ی ــات برنام ــر امکان ــه دیگ ــف از جمل ــای مختل ــل ه ایمی
ــران  ــخصی کارب ــم ش ــظ حری ــور حف ــه منظ ــت. ب ــده اس ش
هیــچ یــک از ایــن داده هــا بــر روی ســرورهای کلــود ذخیــره 
ــازگاری  ــه س ــن برنام ــف ای ــه ضع ــا نقط ــود. تنه ــی ش نم
ــچ گوشــی  ــه هی ــا گوشــی هــای سامســونگ و ن صــرف آن ب
دیگــری اســت. همچنیــن ایــن برنامــه تنهــا بــا نســخه هــای 
Marshmallow  یــا  Nougat آندرویــد ســازگاری دارد.

امکان رزرو هتل با اپلیکیشن موبایلی
ــا اســتفاده از اپلیکیشــن بــرای  امــکان انتخــاب و رزرو هتــل، ب

مشــترکان گوشــی هــای اندرویــدی فراهــم شــد. 
یکــی از دغدغه هــای همیشــگی عاقــه منــدان به گردشــگری 
و ســیر و ســفر، مشــکل اقامــت، یافتــن و رزرو هتــل مناســب و 
ــا اســتفاده از اپلیکیشــن روی  ــوده اســت. هــم اکنــون ب ارزان ب
موبایــل، ایــن امــکان فراهــم شــده تــا مســافران و گردشــگران 
از میــان بیــش از 700 هتــل در 134 شــهر کشــور و بــر اســاس 
ــن  ــف تری ــن و پرتخفی ــت پربازدیدتری ــه و لیس ــهر، بودج ش

هتلهــا، محــل اقامــت خــود را انتخــاب کننــد.

ــی و  ــر راهنمای ــاوه ب ــن« ع ــدی »پینتاپی ــن اندروی اپلیکیش
ارائــه اطاعــات بــه مســافران بــرای ایرانگــردی، ایــن امــکان 
را در اختیــار کاربــران مــی گــذارد تــا پــس از انتخــاب هتــل، از 
طریــق درگاههــای پرداخــت آنایــن، هزینــه اتــاق مــورد نظــر 

ــد. ــد و رزرو خــود را در همــان لحظــه قطعــی کنن را بپردازن
ــا ارزان  ــی، لیســت لوکس تریــن ت ــردی موبایل ایــن برنامــه کاب
ــار  ــران را در اختی ــی پانســیونهای ای ــا و حت ــن هتل ه قیمت تری
کاربــران اندرویــد قــرار مــی دهــد و بــه زودی نســخه IOS آن 

نیــز بــرای کاربــران آیفــون عرضــه مــی شــود.
دریافــت ایــن برنامــه از بــازار اپلیکیشــن هــای اندرویــد امــکان 
پذیــر اســت و ایــن اســتارتاپ قــرار اســت بــه زودی در راســتای 
ارائــه بســته کامــل اپلیکیشــن ســفر، امــکان خریــد بلیــت قطار 

و هواپیمــا را نیــز بــه ایــن اپلیکیشــن اضافــه کنــد.

دکوراسیون منزل خود را با اپلیکیشن بچینید
ــل،  ــد مب ــر خری ــورد تاثی ــد در م ــی توانن ــردم نم ــیاری از م بس
فــرش و دیگــر لــوازم خانگــی بــر دکوراســیون و رنــگ بنــدی 
ــه  ــک برنام ــه ی ــا عرض ــا ب ــند، ام ــن باش ــود مطمئ ــزل خ من
واقعیــت مجــازی ایــن مشــکل تــا حــدی برطــرف مــی شــود. 
بــا اســتفاده از برنامــه یــاد شــده قبــل از خریــد هــر وســیله ای 
ــه طــور مجــازی در منــزل خــود جانمایــی  مــی توانیــد آن را ب
کنیــد تــا مشــخص شــود خریــد آن چــه تاثیــری بــر خانه شــما 

خواهــد گذاشــت.
ایــن نــرم افــزار بــه طــور مشــترک توســط دو شــرکت کایمب 
و موسســه فنــاوری نوپــای roOomy طراحــی شــده اســت و 
البتــه آنــان در ایــن زمینــه بــا گــروه تانگــوی شــرکت گــوگل 

هــم همــکاری کــرده انــد.
ــی  ــرای جانمای ــام دارد ب ــه roOomy ن ــاد شــده ک ــه ی برنام
مجــازی انــواع لــوازم و وســایل خانگــی در نقــاط مختلــف خانه 
هــا قابــل اســتفاده اســت و بــرای اســتفاده از آن بایــد دوربیــن 
ــوی  ــاوری تانگ ــا فن ــه ب ــت ک ــه کار گرف ــی را ب ــی های گوش
گــوگل هماهنــگ و ســازگار باشــند. ایــن فنــاوری بــا اســتفاده 
از حســگرهای بــه کار رفتــه در دســتگاه هــای مختلــف همــراه 
نقشــه ای ســه بعــدی از فضــای داخلــی ســاختمان هــا تهیــه 
ــذا جانمایــی مجــازی اشــیا و اقــام مختلــف در  مــی کنــد و ل
ایــن فضاهــای داخلــی از طریــق برنامــه roOomy ممکــن 

مــی شــود.
ایــن نــرم افــزار ابتــدا کل خانــه را بــه صــورت مجــازی و ســه 
ــوازم  ــاز ل ــال مج ــپس انتق ــد و س ــی کن ــازی م ــدی بازس بع
خانگــی مختلــف بــه آنهــا و جانمایــی آنهــا را ممکــن مــی کند. 
لــذا خریــداران دیگــر نگرانــی در مــورد ابعــاد لوازمــی کــه قصد 
خریدشــان را دارنــد و مناســب بــودن آنهــا و ســازگاری انهــا بــا 

ــوازم موجــود نخواهنــد داشــت. رنــگ در و دیــوار و دیگــر ل
ــاخت 35  ــه س ــول ک ــزار محص ــش از صده ــون بی ــم اکن ه
 roOomy ــا شــرکت فروشــنده مبلمــان منــازل و ... اســت ب
ــه  ــن برنام ــی ای ــی رود نســخه نهای ــازگار شــده و انتظــار م س

ــود. ــاه عرضــه ش ــن م ــر ای ــا اواخ ــدی ت آندروی

یافتن دستشویی عمومی در هند با اپلیکیشن
یکــی از مشــکات جــدی در کشــور هنــد بــرای مــردم یافتــن 
ــا  ــد ب ــت هن ــال دول ــت، ح ــی اس ــای عموم ــویی ه دستش
ــزار  ــرم اف ــق ن ــدی را از طری ــات جدی ــوگل خدم ــکاری گ هم

با اپلیکیشنهای جدید موبایلی آشنا شوید 

با این برنامه موبایلی بهره وریتان را افزایش دهید
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ــد.  ــی دهن ــه م ــور ارائ ــن منظ ــه همی ــرکت ب ــن ش ــه ای نقش
کاربــران گــوگل از ایــن بــه بعد مــی تواننــد بــا اســتفاده از برنامــه ای 
کــه بــه همیــن منظــور طراحــی شــده محــل دقیــق توالــت هــای 

عمومــی در شــهرهای مختلــف هنــد را مشــاهده کننــد.
از همیــن طریــق مســیر رســیدن بــه ایــن توالــت هــای عمومــی نیز 
قابــل مشــاهده اســت تــا کاربــر بتوانــد نزدیــک تریــن دستشــویی را 

انتخــاب و بــه ســمت آن حرکــت کنــد.
ــا  ــال شــده اســت فع ــه گذشــته فع ــه از هفت ــاد شــده ک ــه ی برنام
دستشــویی هــای عمومــی در ایالــت هــای دهلــی و مادیــا پــرادش 
را نمایــش مــی دهــد. همچنیــن برنامــه مذکــور فعــا تنهــا بــرای 
مســیریابی دستشــویی هــا قابــل اســتفاده اســت. امــا قــرار اســت در 
ــران بتواننــد از  ــا کارب ــد ت ــات و کیفیــت آن افزایــش یاب آینــده امکان
امــوری همچــون میــزان رعایــت نظافــت در هــر دستشــویی، نــوع 
دستشــویی )عــادی یــا فرنگــی(، رایــگان یــا غیررایــگان بــوده و ... 

مطلــع شــوند.
 Google toilet بــرای اســتفاده از برنامــه یــاد شــده کــه
 toilet، نــام دارد، تنهــا کافیســت کلماتــی ماننــد locator
lavatory یــا swachh و shulabh وارد شــوند. ایــن برنامــه 
بــا نــرم افــزار نقشــه گــوگل نیــز ســازگار اســت و مــی توانــد محــل 
ــر نشــان  ــه کارب ــز ب ــت آن را نی ــاعات فعالی ــق دستشــویی و س دقی

ــد. ده
ــده  ــک مشــکل عم ــد ی ــی در هن ــه دستشــویی عموم دسترســی ب
ــر اســاس آمــار موجــود حــدود 70 درصــد  محســوب مــی شــود و ب

ــد. ــه آن دسترســی ندارن ــن کشــور ب ــای ای از خانواره

بــا خدمــات ایــن ســایت محدودیت هــای اینســتاگرام 
بزنید دور  را 

ــم اینســتاگرام  ــه اشــتراک گــذاری عکــس و فیل ــران ســایت ب کارب
تنهــا مــی تواننــد یــک لینــک فعــال را در صفحــه معرفــی خــود درج 
کننــد، امــا بــه تازگــی روشــی بــرای دور زدن ایــن محدودیــت ابــداع 

شــده اســت. 
ــا را در  ــه دیگــر ســایت ه ــک ب ــد لین ــد چن ــه دوســت دارن ــرادی ک اف
صفحــه اینســتاگرام خــود فعــال کننــد مــی تواننــد از ابــزار رایگانــی بــه 
نــام Linktree اســتفاده کننــد کــه از آدرس https://linktr.ee/ در 

دســترس اســت.
بــا ایــن ابــزار مــی توانیــد ترافیــک قابــل هدایــت بــه لینــک خارجی 

خــود را هــم افزایــش دهیــد تــا افــراد بیشــتری از آن بازدیــد کنند.
ــری  ــاب کارب ــا حس ــت ب ــات کافیس ــن خدم ــتفاده از ای ــرای اس ب

اینســتاگرام خــود وارد Linktree شــوید.
ــی خــود وارد  ــک را در بخــش معرف ــک لین ــد ی ــی توانی در اینجــا م
کنیــد. اگــر ایــن لینــک از قبــل وجــود داشــت مــی توانیــد بــا برنامــه 
ــت  ــوه هدای ــد و نح ــش دهی ــا را افزای ــداد آنه ــخصی تع ــزی ش ری
کاربــران در زمــان کلیــک کــردن بــر روی هــر لینــک را مشــخص 

کنیــد.
از ایــن طریــق مالــکان حســاب هــای کاربــری مختلــف در 
اینســتاگرام مــی تواننــد کاربــران را بــه حســاب هــای شــخصی خود 
در دیگــر شــبکه هــای اجتماعــی، وبــاگ و وب ســایت شــخصی و 
... هدایــت کننــد. انتظــار مــی رود ایــن خدمــات بــا اســتقبال افــرادی 
ــاری  ــغلی و تج ــور ش ــرای ام ــتاگرام ب ــه از اینس ــود ک ــه ش مواج

ــد. اســتفاده مــی کنن

لنز دوربین های موبایل ۸0 بار باریکتر از 
موی انسان می شود 

بـا پیشـرفت فنـاوری لنزهای مـورد اسـتفاده در نسـل آتی، 
گوشـی هـای هوشـمند ۸0 بـار از مـوی انسـان باریـک تر 
خواهنـد بـود ایـن یافتـه جدیـد بـا مشـارکت یـک محقق 

ایرانـی دانشـگاه کلتـگ به دسـت آمده اسـت. 
ایــن امــر حاصــل موفقیــت تحقیقاتــی اخیــر سامســونگ و 
دانشــگاه Caltech اســت. ایــن دو موسســه بــا همکاری 
ــد کــه  ــه ســاخت یــک لنــز تخــت شــده ان هــم موفــق ب
ــر روی یــک حســگر دیجیتــال ســوار مــی شــود و ایــن  ب
ــی  ــود م ــه وج ــک ب ــیار باری ــن بس ــک دوربی ــه ی مجموع

آورد.
لنزهــای دوربیــن هــای ســنتی بــرای فوکــوس کــردن بــر 
روی ســوژه از روش هدایــت نــور از طریــق چندیــن قطعــه 
ــد  ــا در روش جدی ــد. ام ــی کن ــتفاده م ــر اس ــه مقع شیش
ــازک  ــه جــای اســتفاده از شیشــه از دو ورقــه ن محققــان ب

اســتوانه هــای کریســتالی اســتفاده کــرده انــد.
ــه  ــد ب ــام دارن ایــن اســتوانه هــا کــه metasurface ن
راحتــی قابــل تنظیــم هســتند و لــذا قطــر آنهــا قابــل کــم 
ــق مســیر  ــن طری ــان از همی ــردن اســت. محقق ــاد ک و زی
هدایت نــور را از خــال لنزها تغییر می دهند تا بــه راحتی بر 

روی ســوژه متمرکز شوند.
ارتفــاع هــر یــک از ایــن اســتوانه هــا 600 نانومتــر اســت و 
ایــن در حالــی اســت کــه یــک رشــته مــوی انســان حــدود 
ــیلندرها  ــاع س ــر ارتف ــاع دارد. تغیی ــر ارتف ــزار نانومت 100 ه
ــا  ــی ب ــه عکــس های ــد تهی ــی توان ــر م ــاس نانومت در مقی

کیفیــت و دقــت متفــاوت را ممکــن کنــد.
پیــش از ایــن هم تــاش هایی بــرای تهیــه عکس بــه این 
روش انجام شده بود، اما نتایج حاصل از آن چندان دقیق نبوده 
و تا حدی تار بودند. اســتفاده از دو اســتوانه این مشــکل را نیز 

برطــرف کرده اســت.
ــگاه  ــرا در دانش ــت دکت ــع پس ــق مقط ــی محق ــر ارباب امی
Caltech کــه در تکمیــل ایــن طــرح مشــارکت داشــته 
ــه  ــکل ب ــن ش ــه ای ــن ب ــوه دوربی ــاخت انب ــد س ــی گوی م
ســادگی ممکــن اســت و بــه همــان راحتی ســاخت تراشــه 
ــی  ــق م ــن طری ــود. از ای ــی ش ــام م ــه ای انج ــای رایان ه
تــوان بــه راحتــی لنزهــای باریکــی طراحــی کــرد کــه تنها 

ــر قطــر دارند. چنــد میلیمت
ــه  ــادگی ب ــه س ــوان ب ــی ت ــطح را م ــای مس ــن لنزه ای
ــزود.  ــال SMOS اف ــرداری دیجیت ــگرهای تصویرب حس
انتظــار مــی رود در آینــده شــاهد اســتفاده از ایــن لنزهــا در 
دوربیــن هــای کوچــک، میکروســکوپ هــا، گوشــی هــای 

ــیم. ــره باش ــراه و غی هم

این کیبورد احساسات شما را درک می کند

ســه دانشــجو کیبــوردی خلــق کــرده انــد کــه بــا توجــه به 
شــیوه تایــپ فــرد وضعیــت احساســی او را پیــش بینــی می 

کنــد. 
ــادی  ــف زی ــای مختل ــازار، کیبورده ــر در ب ــال حاض در ح
ــی«  ــی موچ ــد »ک ــدام مانن ــچ ک ــا هی ــد. ام ــود دارن وج
ــل  ــگاه کورن ــاوری در دانش ــجوی فن ــه دانش ــتند. س نیس
ــیوه  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــق کردن ــورد را خل ــن کیب ای
تایــپ فــرد، اطاعاتی دربــاره او جمع آوری و ســعی می کند 

احساســات او را بسنجند.
ایــن اطاعــات شــامل مــواردی مانند ســرعت تایــپ، تعداد 
مکث هنگام تایپ، اطاعات مربوط به حسگر حرکات تلفن 
هوشــمند، زمان تایپ، تعداد کلمات حذف شده، فاصله میان 
ــرد  ــات ف ــل احساس ــورد و تحلی ــای کیب ــردن کلیده فش
اســتفاده مــی کنــد تــا دقیقــا  مشــخص شــود فــرد هنــگام 

تایــپ چــه احساســی داشــته اســت.
ــه یــک مــدل ماشــین   کیبــورد تمــام ایــن اطاعــات را ب
یادگیــری ارائه می  کنــد تا رمزگذاری شــود. نتایج حاصل  تا 

ــت دارند. ۸2 درصد صح
ــن  ــق ای ــجویان خال ــی از دانش ــو« یک ــی ل ــوای چ »ه
ــیار  ــات بس ــا درک احساس ــرای م ــد: ب ــی گوی ــورد م کیب
ــده  ــت ش ــش غفل ــان بخ ــا هم ــن دقیق ــت. ای ــب اس جال
هــوش مصنوعــی اســت. تصــور کنیــد دســتگاه هوشــمند 
هنــگام ناراحتــی بــه شــما موســیقی شــادی پیشــنهاد کند. 
یــا بــه کاربــر پیشــنهاد کنــد هنگامــی کــه مضطرب اســت 

نفــس عمیقــی بکشــد.
ــام  ــرد تم ــم خصوصــی ف ــرای حفــظ حری ــورد ب ــن کیب ای
اطاعات را در دســتگاه موبایل پــردازش می کند. البته هنوز 
برنامه موبایل »کی موچی« در دســترس عموم مردم نیست 
ولــی قــرار اســت در آینــده نســخه ای از آن را عرضــه کند تا 

محققــان دیگــر بتواننــد روی آن کار کننــد.

یک گوشی لوکس با باتری ۷000 
میلی آمپری و دوربین دوگانه 

شــرکت هــای چینــی بــا افزایــش تحــرک در بــازار گوشــی 
هــای هوشــمند بــه دنبــال جلــب رضایــت کاربران هســتند 
و یکــی از آنهــا بــه نــام Gionee  یــک گوشــی لوکس با 

باتــری 7000 میلــی آمپــری عرضه کرده اســت. 
گوشــی یــاد شــده کــه Gionee M2017 نــام دارد، 
امکانــات جــذاب دیگــری نیــز دارد کــه از جملــه آنهــا مــی 

ــرد. ــاره ک ــه نمایشــگر 5.7 اینچــی اش ــوان ب ت
گوشــی یــاد شــده قــاب چرمــی دارد و رم آن نیــز 6 
ــا گوشــی هــای فعلــی  گیگابایــت اســت کــه در قیــاس ب

سفری به دنیای جذاب گوشیهای موبایل و 
کامپیوترهای جیبی
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ــن  ــی، دوربی ــه داخل ــت حافظ ــت. 12۸ گیگابای ــمگیر اس چش
ــکال  ــلی و زوم اپتی ــگرهای 12 و 13 مگاپیکس ــا حس ــه ب دوگان
2X، دوربیــن ۸ مگاپیکســلی در جلــو بــرای تهیــه عکــس های 
ســلفی و حســگر اثــر انگشــت از جملــه ویژگــی هــای گوشــی 

ــت. مذکور اس
ــده متوســط آن یعنــی  تنهــا نقطــه ضعــف ایــن گوشــی پردازن
Snapdragon 653 اســت کــه مــی توانســت بــا پردازنــده 
بهتــری جایگزیــن شــود. باتــری ایــن گوشــی دو برابــر باتــری 
ــی  ــال م ــوان مث ــه عن ــد و ب ــی کن ــر م ــا عم دیگــر گوشــی ه
ــت  ــی را پش ــل ویدئوی ــاعت فای ــتفاده از آن 26 س ــا اس ــوان ب ت

ســر هــم پخــش کــرد.
ــری کــه پیــش از  ــا از نظــر عمــر بات ــن گوشــی ه قدرتمندتری
ایــن عرضــه شــده بودنــد گوشــی هــای Blu Energy XL و 
Acer Liquid Zest Plus بــا باتــری 5000 میلــی آمپــری 
ــوده  ــا باتــری 10000 میلــی امپــری ب و Oukitel K10000 ب
انــد، امــا پردازنــده ایــن گوشــی هــا قدرتمندتــر از گوشــی چینی 
اســت. قیمــت ایــن گوشــی کــه ده روز دیگــر بــه بــازار مــی آید 

1007 دالر خواهــد بود.

گوشی لوکس 1500 دالری چینی با طراحی 
ویژه در راه است

شــرکت هــواووی کــه بــا عرضــه گوشــی میــت ۹ مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه، قصــد دارد یــک مــدل گــران قیمــت و خــاص از 
 ۹ Porsche Design Mate ــام ــه ن ــده ب ــاد ش گوشــی ی

را روانــه بــازار کنــد. 
ایــن گوشــی بیــن 1400 تــا 1500 دالر قیمــت خواهد داشــت و 

قرار اســت تا یک ماه دیگر در دسترس عاقمندان قرار بگیرد.
Porsche Design Mate ۹ از پوشــش چرمــی و هدفــون 
ــراق  ــرم وزن دارد. پوشــش ب ــوده و 16۹ گ ــوردار ب ــتریو برخ اس
ــا  آلومینیومــی در پشــت و نمایشــگر دارای انحنــا کــه مشــابه ب
نمایشــگر Edge Galaxy S7 اســت از جملــه دیگــر ویژگی 

هــای این گوشــی اســت.
 AMOLED ــوع ــی و از ن ــی 5.5 اینچ ــن گوش ــگر ای نمایش
بــوده و بنابرایــن مــی توانــد تــا 16 میلیــون رنــگ را بــه صــورت 

تفکیــک شــده نمایــش دهــد. دقــت نمایشــگر این گوشــی هم 
ــود. 1440 در 2560 پیکســل خواهــد ب

 Hisilicon در گوشــی لوکس هــواووی از پردازنــده هســته ای
Kirin ۹60 و پردازنــده گرافیکــی MP۸ Mali-G71 اســتفاده 
شــده اســت. Porsche Design Mate ۹ دارای 256 
گیگابایــت حافظــه داخلــی و 6 گیگابایــت رم اســت و از دوربیــن 
ــن  ــرد. دوربی ــی گی ــره م ــه به ــز دوگان ــا لن ــلی ب 20 مگاپیکس
ــر دو  ــا ه ــت. ب ــلی اس ــم ۸ مگاپیکس ــی ه ــن گوش ــی ای جلوی
ــم در  ــت 30 فری ــا دق ــی ب ــر ویدئوی ــوان تصاوی ــی ت گوشــی م

ثانیــه و 4K تهیــه کــرد.
Porsche Design Mate ۹ بــه یــک باتــری 4000 
میلــی آمپــری هــم مجهــز اســت کــه از قابلیــت شــارژ ســریع 
نیــز برخــوردار اســت، امــا هنــوز جزییــات چندانــی در ایــن زمینه 

منتشــر نشــده است.

هند در پی عرضه تلفن های هوشمند
 ۳0 دالری

  دولت هند تصمیم دارد تلفن هوشمند 30 دالری بسازد. 
ــراه  ــد صاحــب تلفــن هم ــارد از جمعیــت هن ــوز یــک میلی  هن
نیســتند. در همیــن راســتا دولــت ایــن کشــور  از تولیــد کنندگان 
ــه  ــمندی ب ــن هوش ــا تلف ــرده ت ــت ک ــول درخواس ــن محص ای

ــازند. ــر از 30 دالر بس ــت کمت قیم
چنــدی پیــش نیــز مقامــات دولتــی هنــد  بــه همیــن دلیــل  
ــد  ــور مانن ــن کش ــراه در ای ــن هم ــدگان تلف ــد کنن ــا تولی ب

میکروماکــس، اینتکــس، الوا و کاربــن جلســه ای داشــتند تــا 
ــن محصــوالت هوشــمند  ــاره کاهــش بیشــتر قیمــت ای درب

کنند. مذاکره 
ــراد  ــر 30 دالر اف ــه زی ــمند ب ــن هوش ــت تلف ــش قیم ــا کاه ب
بیشــتری در هند می توانند آن را بخرند. از ســوی دیگر گســترش 
اســتفاده از تلفن همراه در هنــد به نفوذ کیف پول هــای موبایل و 
روش هــای دیگــر پرداخــت الکترونیــک در ایــن کشــور منجــر 

مــی شــود.
 البتــه ســاندر پیچــای  مدیــر ارشــد اجــرای گــوگل نیــز بــه این 

موضــوع اشــاره کرده اســت.
Counterpoint براســاس یافته هــای موسســه تحقیقاتــی

ــر موبایــل دارد و  هنــد هــم اکنــون بیــش از 260 میلیــون کارب
دومیــن بــازار بــزرگ تلفــن هوشــمند بــه حســاب مــی آید.

درهمیــن راســتا دولــت هنــد بــه تولیــد کننــدگان محلــی فشــار 
وارد مــی کنــد تــا در آینــده نزدیــک 20 تــا 25 میلیــون دســتگاه 

تلفــن هوشــمند را بــه بــازار عرضــه کننــد.  

مشخصات گوشی های تازه گوگل لو رفت
موفقیــت گوشــی هــای پیکســل و پیکســل ایکــس ال گــوگل 
ایــن شــرکت را بــه فکــر انداختــه کــه بــا ســرعت مــدل جدیــد 

گوشــی هــای مذکــور را روانــه بــازار کنــد. 
گفتــه مــی شــود گوشــی هــای یــاد شــده پیکســل 2 و پیکســل 
ایکــس ال 2 نــام دارنــد و قبــل از پایان ســال 2017 در دســترس 

عاقمندان قرار می گیرند.
ــاد  ــه مــی شــود اچ تــی ســی در طراحــی گوشــی هــای ی گفت
شــده بــه گــوگل کمــک خواهــد کــرد و رونمایــی از این گوشــی 
ــن  ــه ای ــال اینک ــرد. احتم ــی گی ــورت م ــر ص ــاه اکتب ــا در م ه
گوشــی هــا ضــدآب و ضــد گردوغبــار باشــند هــم وجــود دارد.

 2K گوگل قبا گوشی پیکســل ایکس ال را با نمایشگری با دقت
عرضه کرده بود ولی هر دو گوشــی پیکسل 2 و پیکسل ایکس ال 

2 با همین نوع نمایشگر عرضه می شوند.
گوشــی یــاد شــده بــا لنــز دوگانــه عرضــه مــی شــوند تــا گوگل 
ــد اپــل و گوشــی آیفــون عقــب  ــه از رقبایــی مانن در ایــن زمین
ــرزش از  ــرای حــذف ل ــر ب ــر تصاوی ــت گ ــاوری تثبی ــد. فن نمان

عکــس هــا نیــز قــرار اســت در نظــر گرفتــه شــود.
ایــن گوشــی هــا همــراه بــا نســل دوم هدســت هــای واقعیــت 
مجــازی دی دریــم عرضــه مــی شــوند و احتمــاال گــوگل برخی 
برنامه های موبایلی جــذاب خود را نیز با آنها ســازگار خواهد کرد. 
این شــرکت هنــوز در مــورد اطاعات منتشــر شــده در این زمینه 

اظهارنظر نکرده است.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
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در دهه گذشته صنعت موبایل با تغییرات بسیاری روبرو شده است. در این میان برخی از تلفن های ساخته شده به دلیل وجود فناوری های خارق 
العاده، به سنت شکنان صنعت موبایل در ۱۰ سال گذشته مشهور شدند. 

هنگامیکه سخن از تلفن های هوشمند و قدرتمند دهه گذشته به میان می آید، فقط نمی توان نام یک شرکت یا یک سری خاص را عنوان کرد. در 
همین راستا  مجله اینترنتی فون نت فهرستی از ابرتلفن های هوشمند دهه گذشته را اعالم کرده است.

تلفن های هوشمند سنت شکن دهه گذشته معرفی شدند

 آیفون
هنگامیکــه ســخن از برتریــن هــای ایــن صنعــت باشــد نمــی 
تــوان نــام اپــل را نادیــده گرفــت. هرچنــد در بــازار تلفــن هــای 
هوشــمند بســیاری وجــود دارد امــا هیچکــدام از آنهــا محبوبیت 
ــات  ــون صفح ــور آیف ــل از ظه ــد. قب ــون را ندارن ــت آیف و قابلی
لمســی مولتــی تــاچ در بــازار وجــود نداشــت و ایــن فقــط یکــی 
از قابلیــت هایــی اســت کــه نخســتین بــار بــا ورود آیفــون بــه 
ــازار بــه طــور تجــاری توســط شــرکت هــای متعــدد بــه کار  ب

گرفته شــد.

HTC Dream( T-Mobile G1( 
ــد  ــه اندروی ایــن تلفــن هوشــمند  نخســتین دســتگاه مجهــز ب
بــود و بــه نظــر مــی رســید هیــچ کــس بــه آن اعتمــاد نداشــت. 
ــور  ــای اپرات ــتم ه ــا سیس ــد ب ــود بتوان ــی ش ــور نم ــی تص حت
ــیمبین،  ــری OS، س ــک ب ــد بل ــازار مانن ــود در ب ــل موج موبای
وینــدوز موبایــل، وب OS و iOS رقابــت کنــد. بــا ایــن وجــود 
ایــن سیســتم هنــوز هــم اســتفاده مــی شــود و حتــی توانســته 

ــد. ــل را منســوخ کن بســترهای دیگــر موبای
 

Motorola Droid
اندوریــد  دســتگاه  نخســتین  هوشــمند  تلفــن  ایــن 
ــتگاه  ــه دس ــود. البت ــل( ب ــای موبای ــن ه وریزون)اپراتورتلف
ــرای  ــز ب ــذاری Droid نی ــل نامگ ــود. دلی ــدی ب قدرتمن

ــود. ــد ب ــل آندروی ــتم عام ــا سیس ــی ب همخوان
 

۴G HTC EVO
رونمایــی از ایــن تلفــن همــراه  در زمــان عرضــه رویــداد پرســروصدایی بــود. 
زیــرا نخســتین  تلفــن هوشــمند در آمریکا بود کــه از فنــاوری 4G  پشــتیبانی 
مــی کــرد. البتــه 4G HTC EVO در شــبکه قدیمــی WiMAX شــرکت 
اســپرینت)اپراتور موبایــل( کار مــی کــرد.  همچنیــن ایــن دســتگاه هوشــمند 
بــا صفحــه نمایــش 4.3 اینچــی در مقایســه بــا تلفــن هــای دیگــر در بــازار 

کمــی بزرگتــر بــود.

 

920 Nokia Lumia
پــس از عرضــه لومیــا۹20 دیگــر تلفــن هــای ایــن ســری نیــز خیلــی زود بــا نــام وینــدوز فــون عجین شــدند. 
عرضــه تلفــن در رنــگ هــای درخشــان  همــراه با بدنــه پلــی کربنــات و دوربیــن های کارل زایس ســبب شــد 

ایــن مــدل از نوکیــا حتــی با وجــود اپلیکیشــن هــای محــدود، بــرای مدتــی در بــازار بســیار محبوب شــود.
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Samsung Galaxy S III 
 پــس از عرضــه سامســونگ گلکســی 
ــتم  ــم سیس ــم ک ــران ک ــه کارب ــود ک SII ب
عامــل اندرویــد را جــدی گرفتنــد.   موفقیت 
ــد.    ــر ش ــه SIII منج ــه عرض ــن ب ــن تلف ای
ــارق  ــرد خ ــل عملک ــه دلی ــت آن ب محبوبی
ــرکت  ــام ش ــه تم ــی آزاد ب ــاده و دسترس الع

ــود. ــی ب ــل مخابرات ــای حام ه
 

Nexus 5 LG
 ســری محصــوالت نکســوس  بــه دلیــل قیمت 
مناســب بســیار محبوب شــدند.  اما نکســوس 5 
عاوه برقیمت مناســب عملکرد خــارق العاده ای 

داشت. نیز 
 

Moto G
 موتــو جــی نیــز یکــی دیگــر از تلفــن 
های هوشــمند ســنت شــکن بــود که 
عاوه بر قیمت مناسب عملکرد خوبی 
نیــز داشــت. در کنــار ایــن مــواد ظاهر 
زیبــای آن خیلی ســریع کاربــران را به 

خــود جــذب مــی کــرد.
 

HTC One (M۷(
 تــا پیــش از عرضــه HTC One )M7( دو اصطــاح  »ســاختار ایــده آل« و  »اندرویــد« 
در کنــار هــم برای یک تلفن هوشــمند به کار نمی رفــت. امــا HTC One )M7(   با بدنه 

آلومینیومــی و قابلیــت ضــد آب بســیار محبوب شــد.
 

Samsung Galaxy Note
 ایــن تلفــن هوشــمند سامســونگ در زمــان خــود بســیار محبــوب بــود. البتــه ابعــاد آن کمــی 
بــزرگ بــود امــا همیــن ویژگــی کاربــران بســیاری را بــه خــود جــذب کــرد.  هــم اکنــون در 

بــازار کمتــر تلفنــی بــا صفحــه نمایــش کوچکتــر از 5 اینــچ وجــود دارد.
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تمام محصوالت اپل به
 شارژ بی سیم مجهز می شوند

در حالــی کــه اخبــار متعــددی در مــورد ممکــن شــدن شــارژ بــی ســیم مــدل بعــدی 
آیفــون ۸ شــنیده مــی شــود، ظاهــرا اپــل قصــد دارد فنــاوری شــارژ بــی ســیم را بــه 

تمامــی محصــوالت خــود تســری دهــد. 
رقابــت میــان اپــل و گــوگل بــرای افزایــش محبوبیــت تولیــدات روز بــه روز در حــال 
افزایــش اســت و یکــی از روش هــای مــورد اســتفاده دو طــرف بــه کارگیــری ابــزاری 

بــرای تســهیل شــارژ بــی ســیم و رهایــی از شــارژهای ســیمی اســت.
بــر اســاس اختــراع تــازه ای کــه اپــل بــه ثبــت رســانده، قــرار اســت قابلیــت مذکــور 
بــرای تمامــی محصوالتــی کــه ایــن شــرکت بــه فــروش مــی رســاند در دســترس 
باشــد. ایــن محصــوالت انــواع تبلــت و حتــی رایانه هــای رومیــزی ســاخت اپــل را در 
بــر مــی گیرنــد. همچنیــن تولیــدات دیگــر شــرکت هــا کــه در فروشــگاه اپــل عرضــه 

شــوند نیــز قابلیــت ســازگار شــدن بــا ایــن فنــاوری را خواهنــد داشــت.
هنــوز جزئیــات چندانــی در مــورد ماهیــت ایــن اختــراع در دســترس نیســت، امــا گفته 
ــق اتصــال  ــا از طری ــی خاصــی طراحــی شــود ت ــوازم جانب ــرار اســت ل ــی شــود ق م
بــی ســیم بــه رایانــه هــای رومیــزی، نــوت بــوک هــا و ... بتواننــد آنهــا را از فاصلــه 

چندمتــری هــم شــارژ کننــد.
پیش از این گفته می شـد قرار اسـت شـارژ بی سـیمی بـرای آیفون طراحی شـود که با 
اتصال مسـتقیم بـه رایانه رومیـزی یا نوت بـوک این خدمـات را ارائه می کنـد، اما حاال 

مشـخص شـده که این خدمات تنهـا محدود بـه تولیدات اپـل نخواهد بود.
اپــل تنهــا کشــوری نیســت کــه بــه دنبــال ارائــه خدمات شــارژ بــی ســیم بــه کاربران 
تولیــدات خــود اســت و سامســونگ و ال جــی و برخــی شــرکت هــای دیگــر برنامــه 

هــای مشــابهی در ایــن زمینــه در ســر دارنــد.

شکایت از اپل 
به علت انحصار اپ های آیفون

 
برخــی همــکاران شــرکت اپــل از آن بــه علــت تــاش بــرای انحصــاری کــردن بــازار 

برنامــه هــای موبایلــی گوشــی آیفــون شــکایت کــرده انــد. 
ــا  ــل از ســال 2007 ت ــه هــای انجــام شــده توســط اپ ــات و روی ــن شــکایت اقدام ای

ــرد. ــی گی ــر م 2013 را درب
شــاکیان بــه همین علــت خواســتار دریافــت غرامــت چندصدمیلیــون دالری شــده اند. 
پیــش از ایــن یــک دادگاه فــدرال شــکایت مذکــور را رد کــرده بــود و مدعــی شــده بود 

شــاکیان ادلــه کافــی بــرای اثبــات ادعاهــای خــود ارائــه نکــرده اند.
ــه اظهارنظــر در ایــن زمینــه نشــده امــا شــاکیان  ســخنگوی شــرکت اپــل حاضــر ب
مــی گوینــد اپــل قوانیــن ضدانحصــار ایــاالت متحــده را نقــض کــرده، زیــرا فــروش 
برنامــه هــای موبایلــی آیفــون را تنهــا از طریــق فروشــگاه برنامــه هــای اپــل ممکــن 
مــی کنــد و مانــع فــروش ایــن برنامــه هــا توســط توســعه دهنــدگان ثالــث و از طریق 

مجــاری دیگــر شــده اســت.
ایــن شــاکیان دریافــت 30 درصــد از درآمــد خــود بابــت برنامــه نویســی بــرای طراحی 
ــد. قــرار  برنامــه هــای آیفــون توســط اپــل را نیــز غیررقابتــی و ناعادالنــه دانســته ان

اســت طــی هفتــه هــای آینــده مجــددا بــه ایــن شــکایت رســیدگی شــود.

نانوپوششی که می توانست »گلکسی 
نوت ۷« را از انفجار نجات دهد!

ــروز  ــع از ب ــت مان ــرکت می توانس ــن ش ــش ای ــه نانوپوش ــرده ک ــام ک ــو اع ــرکت فورج نان ش
آتش ســوزی در باتــری تلفن هــای همــراه گلکســی نــوت 7 سامســونگ شــود.صحت ایــن ادعــا بــا 

ــد شــد.  ــک شــرکت مســتقل تایی ــای انجــام شــده در ی آزمایش ه
سامســونگ به صــورت رســمی اشــکال فنــی موجــود در گلکســی نــوت 7 را پذیرفــت و فراخوانــی 

بــرای جمــع آوری ایــن محصــول را اعــام کــرد.
مشــکل اصلــی در جایــی در باتــری نــوت 7 نهفتــه اســت کــه موجــب آتــش گرفتــن خــود 
ــار  ــوت 7 را کن ــمًا ن ــونگ رس ــر 2016 سامس ــد. در اکتب ــول می ش ــن محص ــودی ای ــه خ ب
ــن  ــهرت ای ــه ش ــدی ب ــیب ج ــی، آس ــرر مال ــا دالر ض ــر میلیارده ــاوه ب ــه ع ــت ک گذاش

ــد. ــرکت وارد ش ش
شــرکت فــورج نانــو )Forge Nano( اخیــراً اعــام کــرده اســت کــه اگــر از پــودر کاتــدی 
نانوپوشــش دار در این باتری ها استفاده می شد، مشــکل آتش گرفتن این تلفن های همراه به وجود 
نمی آمــد. جیمــز تــروی، مدیرعامــل شــرکت فــورج نانــو، در مصاحبــه ای  اعــام کــرده اســت 
کــه نانوپوشــش های این شــرکت می توانــد مانــع از افزایش دمــای باتری هــای یون لیتیم شــوند؛ 
ــن نانوپوشــش ها  ــن، ای ــل اشــتعال هســتند. بنابرای ــی کــه دارای الکترولیت هــای قاب باتری های

ــد. ــش می دهن ــا را افزای ــی باتری ه ایمن
در فرآینــد ارائــه شــده توســط شــرکت فــورج نانــو، از روش الیه نشــانی اتمــی )ALD( بــا الگوهــای 
نانومقیاس برای تولید پوشــش استفاده می شود. این روش موجب تشــکیل یک الیه نازک روی سطح 

کاتد می شود که به صورت شیمیایی به این سطح می چسبد.
صاحب نظــران بــر ایــن عقیــده هســتند کــه وجــود یــک الیــه جداکننــده روی ســطح داخلــی باتری 
گلکســی نوت 7 می توانســت الکترولیت های قابل اشــتعال را از هم جدا کند. براساس اطاعات منتشر 
شــده، الیه جــدا کننده الکترولیت ها در گلکســی نوت 7 گداخته شــده و موجب یک واکنش شــیمیایی 
خودبه خــودی در باتری شده اســت. ایــن واکنش منجر به یک جرقه در الکترولیت شــده کــه در نهایت 

بــه انفجــار ختــم  می شــود.
تــروی معتقــد اســت تحقیــق و آزمــون انجــام شــده توســط یــک آزمایشــگاه بی طــرف مســتقل، 
ــع از تشــکیل گونه هــای  ــد مان ــو می توان ــورج نان نشــان داده  ســت کــه پوشــش ALD شــرکت ف
ــوزی  ــه آتش س ــر ب ــم منج ــون لیتی ــای ی ــی در باتری ه ــود؛ گونه های ــیمیایی ش ــده ش واکنش دهن

می شــود.
شــرکت فــورج نانو 20 میلیــون دالر حمایــت مالی برای توســعه خط تولیــد محصوالت خــود دریافت 
کرده اســت تا با اســتفاده از این حمایت مالی نانوســاختارهای مورد نظر برای افزایش ایمنی باتری های 

یــون لیتیــم را تولیــد کنــد.
ــل  ــدی قب ــه سامســونگ محــدود نمی شــود. چن ــا ب ــا تنه ــی و آتش ســوزی باتری ه مســئله ایمن

یــک هواپیمــای بوئینــگ 7۸7 بــه دلیــل انفجــار در باتــری دچــار حریــق شــد.
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لپ تاپ »دل« 
تبدیل به تبلت می شود

 اطاعات فاش شده نشان می دهد یک شرکت تولید کننده لپ تاپ قصد دارد لپ تاپ XPS 13 را به 
روز کند و احتماال در نسخه ارتقا یافته لپ تاپ به تبلت تبدیل می شود. 

ایــن محصول شــرکت دل بــه دالیل مختلــف از جمله عملکــرد خارق العــاده و صفحــه نمایش ایده 
آل خود بین کاربران بســیار محبوب شــد. در همین راســتا دل تصمیم گرفت به جــای ارائه محصول 
جایگزیــن آن، نســخه ارتقــا یافتــه آن را ســال گذشــته عرضــه کنــد کــه شــامل هفتمیــن نســل 

پردازشــگر هــای Kaby Lake و باتــری بــا عمــر بیشــتر بــود.
اکنــون نیــز  تصاویــر فــاش شــده نشــان مــی دهــد برنامــه هــای بیشــتری بــرای ایــن لــپ تــاپ 

محبــوب وجــود دارد.
ایــن تصویــر کــه در وب ســایت شــرکت دل منتشــر شــده، نــوآوری هــای متعــددی دارد. یکــی از 
مهمتریــن معایــب XPS 13 در مقایســه بــا رقبایــش در بــازار ظاهــر معمولــی آن بــود. حــال دل 
قصــد دارد نســخه 2 در یــک لــپ تــاپ XPS 13 بــا قابلیــت خمیــده شــدن بیشــتر را عرضــه کند.

همچنیــن ایــن لپ تــاپ جدیــد  صفحــه نمایــش Infinity Edge دارد و می تواند بــه یک تبلت 
تبدیل شود.

 البته هیچ اطاعاتی درباره زمان عرضه به بازار و قیمت آن نشده است.
 جالــب آنکــه  انتقــال لــپ تــاپ هــا بــه حالــت 2 در یــک ســبب شــده تمــام مــدل هــای ایــن 

دســتگاه صفحــه نمایــش لمســی داشــته باشــند.  

با این برس موهایتان را 
درست شانه کنید

بـرس  یـک  بـار  اولیـن  بـرای 
هوشـمند طراحـی و عرضـه شـده 
کـه بـه شـما کمـک مـی کنـد 
موهایتـان را بـه راحتـی و دقـت 

کنیـد.  مرتـب 
میلیـون هـا نفـر در سراسـر جهان 
بـا خریـد انواع شـامپو، مـواد حالت 
دهنـده، روغن هـای مختلـف و ... 
تاش مـی کنند تـا موهایشـان را 
بـه همان حالتـی که دوسـت دارند 
مرتـب کننـد، امـا لزومـا در ایـن 
زمینه موفقیتی کسـب نمـی کنند.
حاال دو شرکت L›Oreal و  Kerastaseبرسی را طراحی کرده اند که مجهز به حسگرهای 
متعدد و الگوریتم هایی برای تحلیل وضعیت موهای افراد است تا بتواند از میزان سامت موهای 
هر فرد مطلع شــود و همچنین تاثیر فعالیــت هایی که برای مراقبت از موها صــورت می گیرد را 

بررسی کند.
بــرس یــاد شــده مجهــز بــه یــک میکروفــون، شــتاب ســنج، ژیروســکوپ و تعدادی حســگر 
بــرای بررســی نحــوه تمــاس بــرس بــا موهــای افــراد اســت. حســگرهای یــاد شــده وضعیت 
ســامت موهــا و ســالم یــا شکســته بــودن آنهــا را مشــخص مــی کننــد و در ایــن مــورد بــه 
فــرد هشــدار می دهنــد، اگــر فرد بــا شــدتی بیــش از حــد الزم در حال شــانه کــردن موهایش 
باشــند بــه وی هشــدار مــی دهنــد و اگــر موهــای شــما بیــش از حد خشــک یــا خیس باشــند 

نیــز شــما را از موضــوع مطلــع مــی کننــد.
بــرای ایــن بــرس هــم یــک برنامــه تلفــن همــراه طراحــی شــده کــه از طریــق وای – فــای 
یــا بلوتــوث بــا خــود ایــن وســیله در ارتبــاط اســت و از ایــن طریــق مــی توانیــد داده هایــی 
کــه بــرس در مــورد ســر شــما جمــع آوری کــرده بررســی کنیــد. ایــن برنامــه شــما را از میزان 
ــرای  ــرده و ب ــع ک ــاد و ... مطل ــدم وزش ب ــا ع ــط، وزش ی ــای محی ــان، دم ــت موهایت رطوب

اصاح وضعیت شــانه زدن موها توصیه هایی را بــه کاربران ارائه می کند.
ایــن بــرس هوشــمند کــه Kerastase Hair Coach نــام گرفتــه از اواســط ســال 2017 

بــرای فــروش عرضــه مــی شــود و قیمــت آن کمتــر از 200 دالر خواهــد بود.
بیش از 25۷ دقیقه

 به صفحه نمایش نگاه نکنید
 بــر اســاس تحقیقــی جدید مــدت زمــان طوالنــی تماشــای صفحــات نمایشــی اعــم از تلویزیون، 

کنســول هــای بــازی و شــبکه هــای اجتماعــی روی مغــز نوجوانــان تاثیــر می گــذارد. 
ــای  ــب تماش ــان مناس ــدت زم ــد م ــی ده ــد م ــی ده ــان م ــفورد نش ــگاه آکس ــات دانش  تحقیق

ــت. ــه اس ــاعت و 17 دقیق ــار س ــا چه ــه ی ــان 257 دقیق ــرای نوجوان ــی ب ــات نمایش صفح
بــر اســاس محاســبات ایــن محققــان ایــن مــدت زمــان بــرای تماشــای صفحــات نمایشــی ایــده 
آل اســت. زیــرا نوجــوان فرصــت کافــی دارد تــا مهــارت هــای مختلــف و روابــط اجتماعــی خــود 
را گســترش دهــد. امــا تماشــا کــردن صفحــات نمایشــی پــس از ایــن مــدت زمــان بــه کاهــش 

ســامت فــرد منجــر مــی شــود.
ایــن تحقیــق اطاعــات مربــوط بــه اســتفاده 115 تــا 120 نوجــوان 15ســاله از اینترنت را بررســی 

کــرده اســت.
تماشای صفحات نمایشی 
شامل تماشـای تلویزیون، 
و  کامپیوتـر  بـا  بـازی 
بـازی،  هـای  کنسـول 
اسـتفاده از کامپیوتـر برای 
و  اینترنـت  در  جسـتجو 
کنتـرل ایمیـل و کنتـرل 
هـای  شـبکه  کـردن 

شـود. مـی  اجتماعـی 

نبرد فیس بوک با خبرهای جعلی 
از آلمان آغاز می شود

دفتـر فیس بـوک در آلمـان اعـام کـرد: در هفته های آتی بـا به روزرسـانی سیاسـت های این 
شـبکه اجتماعی، گام هـای محکم تری بـرای مهار خبرهـای جعلی برخواهد داشـت. 

دفتــر فیس بــوک در آلمــان اعــام کــرده اســت کــه در هفته هــای آتــی بــا نشــر خبرهــای 
جعلــی بــه  طــور جــدی مقابلــه خواهــد کــرد.

تحلیلگــران هشــدار می دهنــد کــه هکرهــای روســی ایجــاد اختــال در انتخابــات آلمــان را 
در صــدر هدف هــای خــود قــرار داده انــد. در ســال 2017 ســه انتخابــات مهــم در ســه کشــور 

اروپایــی هلنــد، فرانســه و آلمــان برگــزار مــی شــود.
تحلیلگــران سیاســی بــا اشــاره بــه تاثیــر خبرهــای جعلــی و اثرگــذاری هکرهــای روســی در 
پیــروزی بهــت آور دونالــد ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا، هشــدار می دهنــد 
ــده ای از  ــات غافل گیرکنن ــوع اتفاق ــرای پیش گیــری از وق ــژه ای ب ــر وی ــد تدابی ــا بای کــه اروپ

ایــن دســت بیاندیشــد.
دفتــر فیس بــوک در آلمــان روز یک شــنبه )26 دی، 15 ژانویــه( اعــام کــرد کــه در 
هفته هــای آتــی بــا بــه روزرســانی سیاســت های ایــن شــبکه اجتماعــی، گام هــای 

ــت.  ــد داش ــی برخواه ــای جعل ــار خبره ــرای مه ــری ب محکم ت
آلمــان تــا کنــون بــا چندیــن مــورد هــراس آور از چالــش خبرهــای جعلــی روبــرو بوده اســت، 
از جملــه خبــر »تجــاوز چنــد پناهجــو بــه دختــر 13 ســاله روســی - آلمانــی بــه نــام لیــزا« 
کــه بــه گــواه شــواهد بــا هــدف بهره بــرداری سیاســی و بــا نفــوذ عوامــل روســیه ســاخته و 

منتشــر شــد و واکنــش تنــد وزارت خارجــه آلمــان را هــم در پــی داشــت.
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ایران از نظر تنوع گیاهی به خصوص گیاهان دارویی 
جایگاه منحصر به فردی درجهان دارد و پژوهشها از 
شناسایی حدود 8 هزار گونه گیاهی در کشور خبر می 
دهد که بیش از ۲4۰۰ گونه آن، دارای خواص دارویی 
هستند.  بهداشتی  و  آرایشی  ای،  ادویه   ، عطری 
تنوع گیاهی و تولید  بالقوه کشور در  این ظرفیت 
6۰۰ محصول دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی 
و طبیعی، با بهره گیری از ظرفیتهای علمی، گواهی 
بر توانمندی ایران در استفاده از این صنعت برای 
رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است که نمونه ای 
از این  توانمندی، هم اکنون در بکارگیری گیاه گل 
محمدی در عرصه دارویی و بهداشتی، مشاهده 

شود. می 

علم و دانـش
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دانش و  علـــم 

ــرفته و  ــر پیش ــع کمت ــون صنای ــدی همچ ــت گل محم صنع
ــای  ــه واســطه شــرکت ه ــم ب ــی عظی ــال تحول ــنتی در ح س
دانــش بنیــان و مراکــز علمــی دانشگاههاســت تــا محصوالتی 

ــه دســت مــردم برســد.  ــد و ب ــه دانــش تولی ــر پای ب
ــود  ــی وج ــه گیاه ــدود 200 گون ــرخیان ح ــواده گل س در خان
دارنــد کــه از میــان آن هــا تعــداد محــدودی دارای مــواد فــرار 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــانس م ــه اس ــوده و در تهی ــری ب و عط
ــدود،  ــداد مع ــن تع ــن ای ــه اســانس از بی ــرای تهی ــد. ب می گیرن
ــده  ــناخته ش ــی ش ــول اصل ــوان محص ــه عن ــدی ب گل محم

ــت. اس
گل محمــدی بــه دامنه وســیعی از شــرایط اقلیمی ســازگار بوده 
و از جملــه گیاهــان کم توقــع طبقه بنــدی می شــود. گرچــه گل 
ســرخ در سراســر جهــان از جملــه لهســتان، بلغارســتان، مالزی، 
مراکــش و تونــس و کشــورهای اروپایــی کشــت مــی شــود اما 

ریشــه آن بــه خاورمیانــه برمــی گردد.
ــاد و  ــای زی ــاخه ه ــا ش ــک ب ــه کوچ ــدی، درختچ گل محم
تیــغ هــای ریــز اســت. گل هــای صورتــی کمرنــگ و بســیار 
ــد  ــن گل، نیازمن ــانس ای ــر اس ــک لیت ــد ی ــه تولی ــری ک معط

ــت. ــرگ اس ــن گلب ــار ت ــتفاده از چه اس
فــرآوری و تولیــد محصــوالت متنــوع و بــا ارزش افــزوده 
فرآینــدی اســت کــه در آن گروه هــای مختلفــی از قبیــل بهره 
بــرداران، صاحبــان صنایــع، مراکــز علمــی و دانشــگاهی، صادر 
کننــدگان، واردکننــدگان و دســتگاه هــای نظارتــی مشــارکت 

ــد.  دارن
ــا و متناســب  ــالم، پوی ــای س ــت ه ــام فعالی ــدون شــک انج ب
ــدی  ــت گل محم ــادی در صنع ــی، اقتص ــرایط اجتماع ــا ش ب
نیــز بــدون ایجــاد هماهنگــی بیــن کلیــه دســت انــدرکاران و 
ــود. بکارگیــری دانــش و فنــاوری هــای روز میســر نخواهــد ب
از ایــن رو وجــود مرکــزی کــه بتوانــد ایــن مراکــز را بــا ســایر 
ــش  ــب بخ ــا در قال ــد ت ــگ کن ــع هماهن ــا و صنای ارگان ه
ــد. در  ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ــد ض ــت کن ــی فعالی خصوص
ــازار  ــت و ب ــش، صنع ــی دان ــون هماهنگ ــتا کان ــن راس همی
صنعــت گل محمــدی و گیاهــان معطــر بــرای انجــام چنیــن 
رســالت مهمــی بــا حضــور نماینــدگان بخــش هــای مختلــف 
ــیس  ــوری تاس ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم در معاون
ــگاه  ــود را در دانش ــای خ ــار فعالیته ــن ب ــرای دومی ــده و ب ش

ــت. ــرده اس ــاز ک ــان آغ کاش
ــی،  ــز علم ــش مراک ــری دان ــتای بکارگی ــون در راس ــن کان ای
دانشــگاهها و شــرکت هــای دانــش بنیــان و ارتبــاط آن 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــازار در معاون ــت و ب ــا صنع ب
جمهــوری ایجــاد شــده تــا بــه واســطه آن پیشــرفت صنعــت 

ــورد. ــم بخ ــدی رق گل محم
کانــون هماهنگــی گل محمــدی و گیاهــان معطــر بــا هــدف 
ایجــاد پایــگاه علمــی الزم در زمینــه گاب و اســانس گل 
محمــدی و ســایر اســانس ها و عرقیــات گیاهــی منطقــه 

ــت. ــده اس ــیس ش ــور تاس ــان و کش کاش

ــه دانــش در  ــر پای ــد محصــوالت ب ضــرورت تولی
ــدی ــت گل محم صنع

دکتــر محمــود شــیخ زیــن الدیــن، معــاون نــوآوری و تجــاری 
ســازی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــت و  ــش، صنع ــی دان ــای هماهنگ ــون ه ــت: کان ــار داش اظه
ــگاه در  ــت و دانش ــتر صنع ــه بیش ــر چ ــاط ه ــرای ارتب ــازار ب ب
راســتای تولیــد محصــوالت مبتنــی بــر دانــش در یــک صنعت 

تشــکیل شــده انــد.

وی بــا بیــان اینکــه مجــوز ایــن کانــون هــا را معاونــت علمــی 
و فنــاوری صــادر مــی کننــد ولــی در قالــب یــک موسســه غیر 
ــون هــا مــی  ــد، اظهــار داشــت: کان دولتــی فعالیــت مــی کنن
تواننــد در بهتــر شــدن وضعیــت یــک صنعــت کــه تــا کنــون 

بــه صــورت ســنتی عمــل مــی کردنــد کمــک کننــد.
زیــن الدیــن در خصــوص کانــون هماهنگــی دانــش، صنعــت 
ــون  ــن کان ــزود: ای ــر اف ــان معط ــدی و گیاه ــازار گل محم و ب
ــرده اســت؛  ــاز ک ــن دوره آغ ــت خــود را در ای ــه تازگــی فعالی ب
ــت و اســتاندارد  ــن صنع ــون، نقشــه راه ای ضــروری اســت کان

ــد. ــه کن ــی را تهی ــن الملل هــای بی

عــدم وجــود سیاســت هــای صادراتــی در صنعــت 
گل محمــدی

وی بــا بیــان اینکــه در صنعــت گل محمــدی سیاســت 
ــوژی  ــدون تکنول ــرا ب هــای صادراتــی خوبــی نداشــته ایــم زی
ــار  ــد، اظه ــی رس ــد م ــه تولی ــوزه ب ــن ح ــی در ای محصوالت
ــن  ــام فروشــی در ای ــور، خ ــه وف ــل ب ــن دلی ــه همی داشــت: ب
ــری از خــام فروشــی  ــرای جلوگی ــده مــی شــود. ب صنعــت دی
ــش  ــه دان ــر پای ــول ب ــد محص ــدی بای ــت گل محم در صنع
تولیــد شــود بــرای جلوگیــری از خــام فروشــی در صنعــت گل 
محمــدی بایــد محصــول بــر پایــه دانــش تولیــد شــود؛ در واقع 

ــن موضــوع اســت.  ــت همی ــت صنع ــن فعالی ــم تری مه
ــت  ــی در صنع ــع مال ــان اینکــه مناب ــا بی ــن ب ــن الدی شــیخ زی
وجــود دارد و کارهــای علمــی در دانشــگاهها انجــام مــی گیرد، 
ــن  ــی بی ــط خوب ــد راب ــون هــا مــی توانن ــن رو کان گفــت: از ای
ــت و  ــد از صنع ــع 65 درص ــند؛ در واق ــگاه باش ــت و دانش صنع
ــای  ــون ه ــت در کان ــکان عضوی ــگاهها ام ــد از دانش 35 درص
ــت  ــا در نهای ــد ت ــازار را دارن ــت و ب ــش، صنع ــی دان هماهنگ
محصــوالت مبتنــی بــر دانــش در صنایــع کمتــر پیشــرفته بــه 

ــد برســد. تولی
بــه گفتــه وی، در ایــن کانــون، فرمــان، دســت بخــش 
خصوصــی بــوده و اولیــن بــار اســت کــه چنیــن تشــکلی بــه 

ــت. ــده اس ــود آم وج
وی گفــت: دومیــن فعالیــت کانــون هماهنگــی دانــش، صنعت 
ــان  ــگاه کاش ــر در دانش ــان معط ــدی و گیاه ــازار گل محم و ب
تشــکیل شــده ولــی از بقیــه مناطــق همچــون جنــوب فــارس 
کــه در حــوزه گل و  گیــاه فعالیــت دارنــد دعــوت شــده تــا بــا 

ایــن کانــون فعالیــت کننــد.
 توانایــی کشــور در تولیــد محصــوالت بیشــتر بــا 

گل محمــدی بــه شــرط هــم افزایــی دانشــی
دکتر حسینعلي رفیعي پور، عضو هیأت علمي و رئیس پژوهشکده 
ــی  ــه توانای ــاره ب ــا اش ــز ب اسانسهای طبیعي دانشگاه کاشان نی
کشــور در تولیــد محصــوالت گل محمــدی بــر پایه دانــش روز 
گفــت: به شرط هم افزایي، تعریــف و انجام پژوهشهای هدفمند 
ــد و  ــگران، دستیابي به تولی ــی و پژوهش ــط مراکز پژوهش توس

اقتصــاد دانــش بنیــان در ایــن زمینــه دور از انتظــار نیســت.
ــه به شرط تأمین دائمي ماده اولیه و خام )گل  ــان اینک ــا بی وی ب
محمدی( با کیفیت، مــی تــوان ایــن صنعــت را بــه عنــوان یــک 
ــردبه شرط تأمین  ــاظ ک ــور لح ــرای کش ــادی ب ــت اقتص مزی
دائمي ماده اولیه و خام )گل محمدی( با کیفیت، مــی تــوان 
ــرای  ــادی ب ــت اقتص ــک مزی ــوان ی ــه عن ــت را ب ــن صنع ای
ــرد: یکي از زمینه های دارای  ــوان ک ــرد، عن ــاظ ک ــور لح کش
ــی صنعــت گل محمــدی اســت. در  ــه ایران پتانسیل برای جامع
اصــل بایــد بــه گســترش و بهینــه ســازی صنایع وابسته به گل 
محمدی، از مرحله کشت تا عرضه محصوالت به بازارهای داخلي 

جامــه عمــل پوشــاند.
وی ادامــه داد: برای این مهم، بایستي ضمن بروز کردن شیوه 
ــارت رقابتي، از ارائه محصوالت  عرضه محصوالت در فضای تج
نوین به ویژه بر پایه اسانس گل محمدی غافل نشد و به این 
فروشي  خام  از  باال  افزوده  ارزش  به  دسترسي  ضمن  طریق 

محصوالت در این حوزه جلوگیری به عمل آورد. 

شرط ارتقای صنعت گیاهان معطر در کشور
ایــن عضــو هیــأت مؤســس کانــون هماهنگــی دانــش، صنعت 
و بــازار صنعــت گل محمــدی و گیاهــان معطــر بــا اشــاره بــه 
ــه  ــت ب ــن صنع ــاندن ای ــرای رس ــروری ب ــات ض ــام اقدام انج
جایــگاه مطلــوب در کشــور خاطــر نشــان کــرد: فراهــم آوردن 
ــی و  ــا کیفیــت عال ــه ب ــاده خــام اولی ــه م شــرایط دسترســی ب
پایــدار دســت کــم بــه مــدت 10 ســال، انجــام کار علمــی بــر 
روی ارتقــاء دانــش فنــی و ارائــه محصــوالت جدیــد، فرهنــگ 
ســازی در بیــن فعــاالن ایــن صنعــت بــه ویــژه در زمینــه ارائــه 
محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال بــر پایــه اســانس بــه جــای 
ــت  ــا کیفی ــوالت ب ــه محص ــرای عرض ــازی ب گاب، بسترس
ــتانداردهای  ــت و اس ــد کیفی ــوالت فاق ــری از محص و جلوگی

عطر گل محمدی در فضای علمی می پیچد/ از تولید معجون تا رایحه درمانی
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الزم، تدویــن اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی بــرای عرضه 
مســتند محصــوالت در بازارهــای داخلــی و خارجــی، حمایــت 
هــای حقوقــی الزم از فعــاالن ایــن صنعــت در عرصــه ملــی و 
بیــن المللــی و ...، مــی توانــد منجــر بــه توســعه ایــن صنعــت 

ارزشــمند در کشــور شــود.
وی در خصــوص صــادرات گل محمــدی افــزود: هــم اکنــون 
صادرات گاب و اسانس گل محمدی به کشورهای حوزه خلیج 
صادرات  البته  پذیرد.  مي  صورت  امریکا  حتي  و  اروپا  فارس، 

چشمگیری در زمینه گل خشک وجود ندارد.
رفیعــی پــور بــا بیــان اینکــه کشورهایي مانند بلغارستان، فرانسه، 
مراکش، ترکیه و ... که در این زمینه فعالیت دارند به نوعي رقبای 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــد، خاط بین المللي برای ایران به شمار مي رون
برخي از دیگر کشورهای همسایه نیز در سال های اخیر وارد این 

حوزه شده اند. 
وی گفــت:در دانشگاه کاشان با تأسیس پژوهشکده اسانسهای 
طبیعي و همچنین فعالیت کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار 
گل محمدی اقداماتي در راســتای توســعه محصــوالت مبتنــی 
بــر دانــش در حــوزه گل محمــدی صورت گرفته است. در 
طبیعي  اسانسهای  پژوهشکده  تأسیس  با  کاشان  دانشگاه 
و همچنین فعالیت کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار گل 
ــر  محمدی اقداماتي در راســتای توســعه محصــوالت مبتنــی ب

دانــش در حــوزه گل محمــدی صورت 
است. گرفته 

بــه گفتــه وی، در تدویــن نقشــه راه 
ــژه ای در  ــه وی ــده توج ــاد ش ــون ی کان
ــود  ــدی وج ــت گل محم خصــوص صنع

ــت. ــته اس داش

ــت در حــوزه  ــز فعالی عــدم تمرک
تولیــد  بــرای  محمــدی  گل 

محصــول
کانــون  مؤســس  هیــأت  عضــو 
هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار 
گیاهــان  و  محمــدی  گل  صنعــت 
معطــر در خصــوص تجــاری ســازی 
ــا گل  ــش ب ــر دان ــی ب محصــوالت مبتن
محمــدی گفــت: هرچند که واحدهای 

فعالیت  نحوه  ولي  دارند  فعالیت  کشور  سطح  در  مختلفي 
این حوزه روی  مانور  بیشترین  نیست. هنوز  متمرکز  ها  آن 
واحدهای سنتي است که علیرغم قابل تقدیر بودن به لحاظ 
حفظ هویت و اصالت این صنعت، کمک شایاني به پیشرفت 
ــی نمي کنند. ــران در تجــارت بین الملل جایگاه اقتصــادی ای
رفیعــی پــور تاکیــد کــرد: واحدهای صنعتي با مشکات 
خاصي روبرو هستند که برای مرتفع کــردن یا کاهش آنها 
باید سازمان های مختلفي از جمله وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آمــوزش پزشکي، محیط 
میراث  انتظامي،  نیروی  تجارت،  و  معدن  صنعت،  زیست، 
برنامه ریزی جامع،  با یکدیگر   ،... و  فرهنگي و گردشگری 
هدفمنــد و هماهنگــی داشــته باشــند و هر سازمان حوزه 

های خود را ملزم به رعایت و عملیاتي کردن آنها کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در صورت رفع برخي موانع اساسي مي توان 
سرمایه گذاری ها را به این سمت سوق داد، اظهــار داشــت: 
ــوزه بیشتر در  ــن ح ــای ای ــت ه ــده فعالی ــر، عم ــال حاض در ح
واحدهای سنتي انجــام مــی پذیــرد ولي کارخانه های صنعتي 
ــمندی هم در سطح کشور وجود دارند که در زمینه صادرات  ارزش

نیز فعال هستند.
ــن  ــه ای ــوژی روز ب ــش و تکنول ــر ورود دان ــد ب ــا تاکی وی ب
صنعــت، اظهــار داشــت: تمرکز بر روی طراحي و ساخت سیستم 

باالترین  و  انرژی  مصرف  میزان  کمترین  با  استحصال  های 
کیفیت محصول، ارائه دستگاه ها و روش هــای پاستوریزه کردن، 
بسته بندی مناسب محصوالت و نگهداری طوالني مدت آنها 
بدون تغییر کیفیت محصول، دفع صحیح پسماندها و پساب های 
حاصل از فرایند عرق گیری و حتي استفاده مجدد از آنها و  ... از 

ــه اســت.  ــن زمین ــل اشاره در ای ــوارد قاب ــه م جمل
به گفتــه رفیعــی پــور، ارائه نقشه جامع برای بسترسازی و تقویت 
دانش علمي و فني و همچنین احصاء مأموریت های هر سازمان 
اجرایي، علمي و صنعتي الزم اســت تا حرکت هدفمند، سریع و 

ــود.  بدون موازی کاری امکان پذیر ش
ــاکان و بهره برداری  ــزود: بهره برداری صحیح از میراث نی وی اف
از اقلیم های دارای پتانسیل باال در کشور در کنار کم آب بودن 
نسبي گل محمدی، مي تواند نکاتي برای تمرکز فعاالن و صاحب 

نظران اقتصادی در کشور به حساب آید. 
ــه در صورت برنامه ریزی صحیح و استفاده از  ــان اینک ــا بی وی ب
تمامي پتانسیل های علمي، فني و تجاری موجود در کشور، مي 
توان شــاهد پیشــرفت ایــن صنعــت بــود ، گفــت: شــرکت های 
دانــش بنیــان مــی تواننــد کمــک شــایانی بــرای شــکل گیری 
و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــند بــه شــرطی کــه در 
راســتای برنامــه هــای جامــع و سیاســت هــای کلــی کشــور 

حرکــت کننــد.

وی افــزود: در صورت بسترسازی و انجام تدابیر علمي و تجاری 
ــدارد،  ــن صنعــت وجــود ن ــودن ای ــروت زا ب شایسته، شکي در ث
چــرا کــه گل محمدی یکي از زمینه های پیشبرد کشور در 

راستای اقتصاد مقاومتي به شمار مي آید. 
ــرد: در صورتي که تاش ها و پژوهش  ــد ک ــور تأکی ــی پ رفیع
های علمي و فني به صورت متمرکز و نه در شکل جزیره ای 
و انحصاری توسط پژوهشگران و مراکز علمي تحقیقاتي سامان 
دهي و عملیاتي شــود، آنگاه دانش مي تواند به ارتقاء و اعتای 

سطح علمي و اقتصادی صنعت گل محمدی کمک کنــد. 

مذاکــره بــا شــرکت خارجــی بــرای تولیــد عطــر 
ــدی گل محم

دکتــر مجیــد منعــم زاده، معــاون پژوهشــی دانشــگاه کاشــان 
ــار داشــت:  ــد عطــر گل محمــدی اظه ــز در خصــوص تولی نی
مشــخصا یکــی از هدفگــذاری هــای مــا بــر اســاس توانمندی 
بومــی و منطقــه ای اســت بــه همیــن دلیــل روی گل محمدی 
متمرکــز هســتیم تــا بتوانیــم از ایــن صنعــت  بــه نحــو احســن 

بهــره بــرداری کنیــم.
ــا  ــای م ــت ه ــزء اولوی ــانس ج ــد اس ــع تولی ــزود: در واق وی اف

ــم. ــه ای ــا موفقیــت پیــش رفت ــون هــم ب ــوده کــه تاکن ب
ــان  ــای محقق ــت ه ــی از فعالی ــه یک ــاره ب ــا اش ــم زاده ب منع

پژوهشــکده اســانس دانشــگاه کاشــان گفــت: یکــی از 
اعضــای هیــات علمــی ایــن پژوهشــکده بــا مشــارکت بخــش 
ــی،  ــدازی یــک مجموعــه صنعت ــا راه ان خصوصــی توانســته ب
اســانس گل محمــدی تولیــد کنــد ولــی ایــن مجموعــه هنــوز 

ــت. ــده اس ــازی نش ــر س ــروژه عط وارد پ
منعــم زاده بــا بیــان اینکــه البتــه تولیــد عطــر از گل محمــدی 
ــار  ــم، اظه ــه ای ــش گرفت ــه در پی ــی اســت ک ــه اقدامات از جمل
داشــت: تولید عطــر از گل محمــدی مقوله گســترده ای اســت؛ 
زیــرا بــرای تولیــد مقــدار کمــی عطــر نیــاز بــه کشــت مقــدار 
ــه همیــن دلیــل جــدی وارد  ــادی از گل محمــدی اســت. ب زی

ایــن قضیــه نشــدیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر تولیــد عطــر بتوانــد توســعه یابــد 
ــه صــادرات  ــه مرحل ایــن قابلیــت در کشــور وجــود دارد کــه ب
برســیم، عنــوان کــرد: در چشــم انــداز دانشــگاه ترســیم شــده 
ــه  کــه بتوانیــم تولیــد عطــر از گل محمــدی داشــته باشــیم ب
طوریکــه بنــا داریــم یــک مذاکــره اولیــه ای بــا یــک شــرکت 
ــی دانشــگاه بایــد  فرانســوی داشــته باشــیم.البته وضعیــت مال

ــه ایــن حیطــه را داشــته باشــد. اجــازه ورود ب
معــاون پژوهشــی دانشــگاه کاشــان عنــوان کــرد: ایــن مذاکره 
ــن  ــا ای ــا ب ــت ت ــد گرف ــام خواه ــطه انج ــک واس ــق ی از طری
ــد  ــتای تولی ــم و در راس ــی بگیری ــازی ارتباط ــرکت عطرس ش

ــم. ــدی گام برداری ــر از گل محم عط
ــر از گل  ــد عط ــه تولی ــان اینک ــا بی وی ب
محمــدی ارزش افــزوده خوبــی دارد، 
ــا  ــر تنه ــال حاض ــت: در ح ــار داش اظه
ــان  ــگاه کاش ــانس دانش ــکده اس پژوهش
ــه صــورت تخصصــی روی  ــه ب اســت ک

ــد. ــی کن ــه کار م ــن زمین ای

تولیــد 6 محصــول دانــش بنیــان 
از گل محمــدی

امــروزه اســتفاده از اســانس گل محمــدی 
افزایــش  داروســازی  صنعــت  در 
چشــمگیری پیــدا کــرده از ایــن رو 
ــن  ــاالن ای ــا فع ــا ب ــم ت ــدد آمدی درص
ــیم. ــته باش ــی داش ــز گفتگوی ــه نی عرص

دکتــر ابوالفضــل بیکی حســن، مدیــر 
ــازی در  ــان داروس ــرکت دانش بنی ــک ش ــعه ی ــق و توس تحقی
کاشــان اظهــار داشــت: در ایــن شــرکت موفــق شــدیم عــاوه 
بــر 6 محصــول دارویــی بــا پایــه گل محمــدی، عطــر نســیم 
را نیــز از گل محمــدی تولیــد کنیم.محققــان در یــک شــرکت 
ــر 6 محصــول دارویــی  دانــش بنیــان موفــق شــدند عــاوه ب
ــدی  ــز از گل محم ــیم را نی ــر نس ــدی، عط ــه گل محم ــا پای ب

تولیــد کننــد.
وی افــزود: کپســول نــرم لیبیمکس و قطــره گل ســرخ از جمله 
محصوالتــی هســتند کــه بــر پایــه اســانس گل محمــدی بــه 
تولیــد رســیده اســت؛ کپســول نــرم لیبیمکــس بــرای بهبــود 
اختــال عملکــرد جنســی مخصوصــاً در افــرادی کــه داروهای 
ضــد افســردگی را مصــرف می کننــد مفیــد اســت. همچنیــن 
قطــره گل ســرخ بــرای درمــان افســردگی نیــز مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار می گی ق
مدیــر تحقیــق و توســعه یــک شــرکت دانش بنیــان داروســازی 
در کاشــان بــا اشــاره بــه دو محصــول دیگــر گل محمــدی کــه 
ــرد:  ــوان ک ــیده اســت، عن ــد رس ــه تولی ــن گل ب ــن ای ــا روغ ب
ــان  ــرای درم ــدی ب ــن گل محم ــنتی روغ ــب س ــرآورده ط ف
ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــورت موضع ــه ص ــوش ب درد و وزوز گ
ــده و  ــاب مع ــد الته ــدی ض ــن گل محم ــرم روغ ــول ن و کپس
بهبــود دهنــده عائــم بیمــاری التهابــی روده اســت. همچنیــن 
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دانش و  علـــم 

روغــن موضعــی گل ســرخ بــرای درمــان بواســیر نیــز اســتفاده 
می شــود.

دیگــر  از  گلقنــد،  معجــون  بیکی حســن،  گفتــه  بــه 
ــن  ــه ملی ــت ک ــرکت اس ــن ش ــنتی ای ــای طب س فرآورده ه
ــاردار و  ــای ب ــی خانم ه ــوده و حت ــت ب ــع یبوس ــن و راف بط
ــد. ــرف کنن ــد آن را مص ــال می توانن ــر از دو س ــودکان باالت ک

ــی  ــتند ول ــی هس ــا گیاه ــن داروه ــد ای ــر چن ــزود: ه وی اف
بایســتی بــر اســاس تجویــز پزشــک مصــرف شــوند. از 
طرفــی ایــن شــرکت داروســازی در زمینــه تولیــد اســانس گل 
محمــدی و فرآورده هــای آن بــه عنــوان شــرکتی پیشــرو بــوده 
ــه ســایر  ــن محصــوالت ب ــرای صــدور ای و اقدامــات جــدی ب

ــت. ــام داده اس ــورها انج کش
بیکــی حســن در خصــوص دیگــر فــرآورده ایــن شــرکت کــه 
بــر پایــه گل محمــدی اســت، افــزود: عطر نســیم محصولــی از 
شــرکت هلدینــگ ایــن شــرکت داروســازی اســت کــه تولیــد 
می شــود و بــه دلیــل اینکــه کامــًا طبیعــی اســت و بــه هیــچ 
وجــه از اســانس های مصنوعــی در آن اســتفاده نشــده اســت؛ 
مخاطبــان خــاص داخلــی و خارجــی را بــه خــود جلــب کــرده 

اســت.
ــه  ــدی در رایح ــر گل محم ــانس و عط ــه وی، از اس ــه گفت ب

درمانــی )آروماتراپــی( نیــز اســتفاده می شــود.

ورود به بازارهای جهانی
بیکی حســن در خصــوص صــادرات فرآورده هــای دارویــی 

تهیــه شــده از گل محمــدی و همچنیــن عطــر نســیم بــا بیــان 
ــادرات  ــه ص ــود برنام ــوالت خ ــه محص ــرای هم ــا ب ــه م اینک
ــه  ــون ب ــوالت تاکن ــن محص ــرد: ای ــان ک ــر نش ــم، خاط داری
ــراق،  ــتان، ع ــتان، گرجس ــن، تاجیکس ــر چی ــورهایی نظی کش

ــت. ــده اس ــادر ش ــه و.... ص ترکی
وی افــزود: ایــن شــرکت از بــدو تأســیس بــر اتــکا بــه منابــع 
داخلــی و قطــع وابســتگی بــه خــارج تأکیــد داشــته و در 
ســال های اخیــر کــه مقــام معظم رهبــری بــر اقتصــاد مقاومتی 
ــت،  ــخ مدیری ــزم راس ــا ع ــد، ب ــد دارن ــان تأکی ــش بنی و دان
پژوهشــگران و پرســنل خــود بــه تولیــد فرآورده هــای دارویــی 
متعــددی بــر پایــه دانــش و مــواد اولیــه داخلــی و در عیــن حال 

ــته اند. ــت گماش ــی هم ــتانداردهای جهان ــا اس ــق ب مطاب
ــتفاده از  ــن اس ــرد: همچنی ــان ک ــر نش ــن خاط ــی حس بیک
نیروهــای انســانی داخلــی، ابــداع فرمول هــای جدیــد و اثبــات 
اثربخشــی فرآورده هــای طب ســنتی بــا اســتفاده از روش هــای 
ــوده  ــرکت ب ــن ش ــرلوحه ای ــد محصــول س ــرای تولی ــن ب نوی

ــت. اس
وی گفــت: بــرای حضــور مســتمر در عرصــه صــادرات 
ــه  ــر قواعــد پذیرفت ــی ب ــد مبتن بایســتی شــرایط خطــوط تولی
ــواد  ــا م ــت ب ــای باکیفی ــد، فرآورده ه ــی باش ــده بین الملل ش
اولیــه باکیفیــت و ترکیــب مانــدگار بــا عمــر قفســه ای کافــی 
ــات و در  ــا ثب ــز ب ــه نی ــواد اولی ــن م ــع تامی ــم و مناب ــد کنی تولی
ــرای  ــازی ب ــرکت داروس ــن ش ــا در ای ــد و م ــترس باش دس
ــرای  ــنی را ب ــق روش ــم و اف ــدام کرده ای ــور اق ــن ام ــه ای هم

ــی  ــی پیش بین ــای جهان ــوالت و ورود در بازاره ــعه محص توس
می کنیــم.

ضــرورت قــرار گرفتــن محصــوالت گل محمــدی 
در ســبد بیمــه ای

ــعه  ــرای توس ــنهادی ب ــان پیش ــا بی ــه ب ــن در ادام ــی حس بیک
ــی و داروهــای گیاهــی  صنعــت گل محمــدی، گیاهــان داروی
افــزود: اگــر حمایــت دولــت از داروهــای گیاهــی بــه گونــه ای 
ــد  ــرار بگیرن ــن محصــوالت در ســبد بیمــه ای ق باشــد کــه ای
می تــوان شــاهد پیشــرفت در ایــن حــوزه بــود در نتیجه مســیر 

صــادرات نیــز بــا توانمنــدی بیشــتری دنبــال خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر اینهــا هنــوز گل محمــدی بــه 
ــد  ــی توان ــن موضــوع م ــی شــود و ای ــام صــادر م صــورت خ
ــدی  ــت گل محم ــاد صنع ــور در اقتص ــرای کش ــه ای ب ضرب
ــرداری از گل  ــرای بهــره ب ــه ب ــن رو الزم اســت ک باشــد؛ از ای
ــه  ــش ب ــه دان ــر پای ــه ب ــن زمین ــی در ای ــدی، محصوالت محم
تولیــد برســد و در نهایــت محصــول نهایــی صــادر شــود تــا به 

ــد. اقتصــاد کشــور کمــک کن

ضــرورت توســعه صنعــت گل محمــدی در کشــور 
بــر پایــه دانــش

در مقولــه اقتصــاد مقاومتــی بــر پایــه اقتصــاد دانــش بنیــان، به 
ــا کمتــر پیشــرفته اشــاره ای نشــده اســت  دانــش پیشــرفته ی
بنابرایــن مــی تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه فنــاوری هــای 
ــش  ــق اقتصــاد دان ــد در تحق ــر پیشــرفته هــم مــی توانن کمت
بنیــان تاثیــر گــذار باشــند. ایــن بــدان معناســت کــه صنعــت 
گل محمــدی کــه از فنــاوری پیچیــده ای برخوردار نیســت می 

ــد در اقتصــاد کشــور تاثیــر بســزایی داشــته باشــد. توان
ــه  ــط آن ب ــاوری و رب ــم و فن ــث عل ــا در بح ــگاه م ــت ن کلی
اقتصــاد دانــش بنیــان طــوری اســت کــه همــه حــوزه هــا از 
جملــه فنــاوری هــای کمتــر پیشــرفته مــورد توجــه قــرار گیرند 
تــا در نهایــت حلقــه هــای مفقــوده در توســعه دانــش و فناوری 
مشــخص شــوند. بدیــن واســطه مــی تــوان ثــروت ســازی از 

علــم در کشــور را شــاهد بــود.
بــه علــت اینکــه مــا در کشــور مزیــت و پتانســیل هــای بالقــوه 
ــم و ایــن ظرفیــت در ســایر  ای در صنعــت گل محمــدی داری
ــز  ــات و ... نی ــرات، غ ــیات، جواه ــون ش ــا همچ ــوزه ه ح
وجــود دارد نیــاز اســت کــه تحوالتــی در ایــن صنایــع دیده شــود. 
نــوآوری در صنعــت گل محمــدی مــی توانــد تحولی در بــر طرف 
کــردن مشــکات ایــن صنعــت بــه شــمار رود بــه شــرطی کــه 
شــرکت هــای دانش بنیــان آغــاز گــر ایــن تحــول باشــند. رونق 
اقتصــادی و پرداختــن بــه کســب و کار همیشــه نبایــد در حوزه 

ــا پیشــرفته باشــد. ــک« ی ــاوری »های ت فن
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علـــم و دانش

دبیــر کمیتــه ملــی اخــاق در پژوهــش پزشــکی وزارت 
ــه از  ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــات علم ــات تخلف ــت جزئی بهداش
ســوی نشــریه بیــن المللــی نیچــر اعــام شــده بــود را تشــریح 

ــرد.  ک
دکتــر احســان شمســی گوشــکی بــا اشــاره بــه ایجــاد کمیتــه 
ملــی اخــاق در پزشــکی در ذیــل معاونــت تحقیقــات و فناوری 
وزارت بهداشــت اظهــار داشــت: ایــن کمیتــه از 1۸ ســال قبــل 
ــر رعایــت اســتانداردهای  ــه نظــارت ب فعالیــت خــود را در زمین
ــر اســاس  ــرده اســت. ب ــاز ک اخــاق در پژوهــش پزشــکی آغ
ــی پژوهــش  ــذا و دارو تمام ــی غ ــازمان جهان ــتانداردهای س اس
ــه  ــاق ب ــه اخ ــط کمیت ــد توس ــتی بای ــکی و زیس ــای پزش ه
تصویــب برســند و ایــن کمیتــه هــا بــر اســاس اســتانداردهای 
اخــاق پژوهشــی و پــروژه هــای تحقیقاتی نظــارت مــی کنند.
ــش  ــده بخ ــر ش ــار منتش ــار اخب ــات انتش ــریح جزئی وی در تش
خبــری وابســته بــه نشــریه نیچــر گفــت: بــر اســاس ایــن خبــر 
ــی  ــار برخ ــت انتش ــی از لیس ــمند ایران ــه از 25۸ دانش 5۸ مقال
نشــریات بیــن المللــی خــارج شــده انــد، امــا بایــد گفــت همــه 
ــداد  ــه تع ــده و بلک ــر نش ــریه منتش ــن نش ــاالت در ای ــن مق ای
ــت.  ــیده اس ــر رس ــار نیچ ــه انتش ــاالت ب ــن مق ــدودی از ای مع
ــک ناشــر  ــاالت از نشــریات دیگــر و توســط ی ــداد مق ــن تع ای
بیــن المللــی منتشــر شــده کــه ایــن ناشــر بیــن المللــی یکــی 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــوده اســت و ب ــز ب ــه نیچــر نی از ناشــران مجل
5۸ مقالــه خــارج شــده از لیســت انتشــارات توســط ایــن ناشــر 

ــوده اســت. اعــام شــده ب
شمســی گوشــکی خــارج شــدن مقــاالت را یــک رویه متــداول 
در دنیــا عنــوان کــرد و گفــت: افــرادی که اصــول اخاقــی را در 
تدویــن مقــاالت خــود رعایــت نکــرده باشــند از لیســت انتشــار 
خــارج مــی شــوند و ایــن اقــدام از ســوی مجــات معتبــر بــه 

عنــوان ســلب اعتبــار تلقــی مــی شــود.
ــه  ــا بیــان اینکــه دلیــل خــارج شــدن مقــاالت مربــوط ب وی ب
اشــتباهاتی اســت کــه از ســوی نویســندگان ایــن مقــاالت روی 
ــده  ــد دی ــایتی مانن ــا س ــی در دنی ــرد: حت ــه ک داده اســت، اضاف
بــان نشــریات نیــز ایجــاد شــده و بر ایــن موضــوع نظــارت دارد.
دبیــر کمیتــه ملــی اخــاق در پژوهــش پزشــکی وزارت 
بهداشــت خبــر منتشــر شــده از ســوی نیچــر را یک خبــر تکان 
دهنــده کــه منجــر بــه خدشــه دار شــدن حیثیــت علمــی ایــران 
شــده عنــوان کــرد و گفــت: بــر اســاس بررســی هــای صــورت 
گرفتــه مقــاالت نــام بــرده شــده در نیچــر بــا محوریــت دو نفــر 
ــراد  ــه ایــن دو نفــر از اف ــن ایــن 5۸ مقال ــوده اســت و در تدوی ب

ــد. محــوری بــوده ان
وی بــا بیــان اینکــه ایــن 5۸ مقالــه لیســت شــده بــه یکدیگــر 
متصــل بــوده انــد، ادامــه داد: در گــزارش بخــش خبــری نیچــر 
ــت  ــده اس ــر ش ــف ذک ــوع تخل ــه ن ــاالت س ــن مق ــورد ای در م
یکــی از ایــن تخلفــات دســت کاری نــام نویســندگان بــوده کــه 
بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی کــم یــا اضافــه کــردن 
نــام نویســندگان مقــاالت و رد و بــدل شــدن ویرایــش مقــاالت 
ــه  ــوط ب ــف دوم مرب ــال تخل ــن ح ــت. در همی ــی نیس پذیرفتن
دســتکاری نــام داوران بــوده و از آنجایــی کــه اصــل کار در حوزه 
علمــی بــر اعتمــاد اســت، نشــریات معمــوال از نویســندگان می 

خواهنــد کــه داوران را بــرای داوری مقــاالت معرفــی کننــد.
ــام  ــاس ن ــن اس ــر ای ــراد ب ــن اف ــفانه ای ــه داد: متاس وی ادام
ــا  ــد ام ــی مــی کردن ــه نیچــر معرف ــری را ب پژوهشــگران معتب
بــا ایجــاد یــک ایمیــل ســاختگی نــام ایــن مقــاالت را بــه ایــن 
ایمیــل ارســال مــی کردنــد و مقــاالت بــه دســت فــرد اصلــی 

ــید. ــی رس داور نم
وی ســرقت ادبــی در متــن مقــاالت را از دیگــر تخلفــات صورت 
گرفتــه نــام بــرد و گفــت: البتــه ســرقت ادبــی کمتریــن چالــش 
ــکل را  ــن مش ــر ای ــای نیچ ــرم افزاره ــوده و ن ــورد ب ــن م در ای

ــد. بررســی کــرده ان
دبیــر کمیتــه ملــی اخــاق در پژوهــش پزشــکی وزارت 
بهداشــت اقدامــات وزارت بهداشــت بــرای بررســی ایــن 
تخلفــات را تشــریح کــرد و گفــت: بــا انتشــار ایــن خبــر تیمــی 
ــا بررســی هــای صــورت  در وزارت بهداشــت تشــکیل شــد و ب
ــه دســت  گرفتــه اطاعــات جدیــدی از ایــن تخلــف علمــی ب
ــه ای  ــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده از 5۸ مقال ــد. ب آم
کــه از لیســت انتشــارات بیــن المللــی خــارج شــدند مشــخص 
شــده کــه ایــن مقــاالت در هفــت نشــریه بیــن المللــی منتشــر 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــرد اصل ــط دو ف ــا توس ــه آنه ــدند و کلی ش
اســت. عــاوه بــر آن عــدد 2۸2 نویســنده ایرانــی کــه از ســوی 
پایــگاه خبــری نیچــر اعــام شــده بــود اشــتباه بــوده و بررســی 
مــا نشــان مــی دهــد ایــن مقــاالت توســط 1۹۹ فــرد ایرانــی به 

ــده اســت. ــگارش درآم ن

آمــار دقیق متخلفــان علمی نیچــر از دانشــگاههای 
ــکی علوم پزش

ــر  ــده، ۹۹ نف ــن پرون ــر ای ــر درگی ــن 1۹۹ نف ــت: از بی وی گف
ــوم پزشــکی اعــام  ــه دانشــگاه هــای عل وابســتگی خــود را ب
کــرده بودنــد کــه از بیــن اینهــا 54 نفــر عضــو هیــات علمــی 
ــزو  ــر ج ــال 20 نف ــن ح ــد. در همی ــا بودن ــگاه ه ــن دانش ای
ــارغ  ــر ف ــجو و 15 نف ــر دانش ــگران، 3 نف ــدان و پژوهش کارمن
التحصیــل دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بودنــد و 7 نفــر هیچ 

ــتند. ــن دانشــگاه نداش ــه ای ــه وابســتگی ب گون
شــمس بــا تأکیــد بــر اینکــه برخــی از دانشــگاه هــا بــه افــراد 
ــق  ــند، ح ــته باش ــگاه داش ــه دانش ــتگی ب ــه وابس ــدون آنک ب
ــر  ــن ام ــا ای ــد ت ــی دادن ــاالت م ــتن مق ــرای نوش ــویقی ب تش
ــام 26  ــه داد: ن ــود، ادام ــا ش ــگاه ه ــه دانش ــاء رتب ــب ارتق موج
ــه درج شــده اســت.  ــن 5۸ مقال ــوم پزشــکی در ای دانشــگاه عل
ــراد در  ــری اف ــه درگی ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــای م ــی ه بررس
ــه ای کــه  ــه گون ــوده ب نــگارش ایــن تعــداد مقــاالت متنــوع ب

ــام  ــه، ن ــر در 7 مقال ــک نف ــام ی ــه، ن ــر در 10 مقال ــک نف ــام ی ن
ــام چهــار  ــه و ن ــام ســه نفــر در 5 مقال ــه، ن یــک نفــر در 6 مقال
نفــر در 4 مقالــه درج شــده بــود، امــا دو نفــر در تهیــه مقــاالت 

ــد. ــی کردن ــت م ــئله مدیری ــته و مس ــش محــوری داش نق
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــو دانش ــر عض ــن دو نف ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــگاه آزاد و  ــجوی دانش ــا دانش ــی از آنه ــد و یک ــکی نبودن پزش
دیگــری فــارغ التحصیــل یکــی از دانشــگاه هــای وابســته بــه 

ــت. ــوده اس ــوم ب وزارت عل

اخراج متخلفان از دانشگاه آزاد
وی بــا اشــاره بــه تهیــه طــرح شــکایت حقوقــی از ایــن دو نفــر 
گفــت: بــا دانشــگاه آزاد مکاتبــه شــد و ریاســت دانشــگاه قــول 
برخــورد جــدی و اخــراج ایــن فــرد از موقعیــت دانشــجویی اش 
را داده اســت. در همیــن حــال لیســت افــرادی نیــز کــه وابســته 
بــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بــوده انــد، تهیــه شــده و بــه 

دانشــگاه هــای مربوطــه ارســال شــده اســت.
دبیــر کمیتــه ملــی اخــاق در پژوهــش پزشــکی وزارت 
بهداشــت خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس دســتورالعمل رســیدگی 
بــه تخلفــات پزشــکی وضعیــت ایــن افــراد در کمیتــه اخــاق 
پژوهشــی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد و در صــورت احــراز 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــی ص ــات قانون ــا اقدام ــات آنه تخلف
ــان از  ــا متخلف ــت ب ــورد وزارت بهداش ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
ــوم  ــان پژوهشــی دانشــگاه هــای عل برگــزاری جلســات معاون
ــزارش  ــه گ ــن جلس ــت: در ای ــار داش ــر داد و اظه ــکی خب پزش
هــای معاونــان پژوهشــی از نحــوه برخــورد بــا متخلفــان ارائــه 
ــات علمــی دانشــگاه  ــر از اعضــای هی شــد و در مجمــوع 5 نف
ــروم از  ــدوی مح ــی ب ــات انتظام ــکی در هی ــوم پزش ــای عل ه

ــا شــدند. ــت در دانشــگاه ه فعالی

معاون پژوهشی یک دانشگاه تعلیق شد
ــی از  ــی یک ــاون پژوهش ــر آن مع ــاوه ب ــرد: ع ــد ک وی تاکی
ــری را در  ــوم پزشــکی کــه بیشــترین درگی دانشــگاه هــای عل
انجــام تخلفــات داشــته از ســمت خــود تعلیــق شــد و حســب 
مــورد بــا ســایر اعضــای هیــات علمــی نیــز برخــورد خواهیــم 

ــرد. ک

جزئیات برخورد با متخلفان ؛
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دانش و  علـــم 

بــه گفتــه شــمس، دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی تــا 15 دی 
ــه  ــن زمین ــود را در ای ــدد خ ــی مج ــد بررس ــت دارن ــاه فرص م
انجــام دهنــد. همچنیــن بــر اســاس بخشــنامه ای که از ســوی 
ــده  ــال ش ــته ارس ــای وابس ــگاه ه ــه دانش ــت ب وزارت بهداش
اســت، دانشــگاه هــا بایــد بــدون هیــچ گونــه اغماضــی افــراد 
ــه هیــات  ــد را ب دیگــری کــه در ایــن تخلــف نقــش داشــته ان

ــد. هــای انتظامــی معرفــی کنن
ــر  ــوی را از دیگ ــادی و معن ــای م ــویق ه ــه تش ــو کلی وی لغ
برخوردهــای وزارت بهداشــت بــا متخلفــان ذکــر کــرد و 
ــی،  ــه علم ــاء رتب ــه ارتق ــا از جمل ــویق ه ــی تش ــت: تمام گف
ترفیــع ســالیانه و حــق تشــویقی از ایــن افــراد ســلب مــی شــود 
ــر از اعضــای  ــاء 35 نف ــع و ارتق ــون ترفی ــه تاکن ــه نحــوی ک ب
هیــات علمــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کــه درگیــر ایــن 

ــده اســت. ــو ش ــی و لغ ــد منتف ــات بودن تخلف
ــی را در  ــن چنین ــات ای ــر اینکــه وجــود اختاف ــد ب ــا تاکی وی ب
نظــام پژوهشــی کشــور بایــد بپذیریــم تصریــح کــرد: هــر چنــد 
ــرای  ــی ب ــئله سیاس ــک مس ــد ی ــی توان ــث م ــن مباح ــه ای ک
تخریــب چهــره علمــی کشــور باشــد امــا مــا بایــد بــه خودمــان 
ــع  ــه رف ــدام ب ــر، اق ــاختارهای متناظ ــاد س ــا ایج ــم و ب برگردی

ــم. مشــکات کنی
بـه گفتـه وی، در همـه دانشـگاه هـای متوسـط و بـاالی دنیـا 
کمیته هـای اخاق در پژوهش و رعایت اسـتانداردهای پژوهش 
نظـارت دارند و ما در وزارت بهداشـت نیز در ایـن زمینه گام های 
محکمـی را برداشـته ایم بررسـی ما نشـان مـی دهد کـه به جز 
یـک طـرح تحقیقاتی کـه در کمیتـه اخاق پژوهشـی بـه ثبت 

رسـیده اسـت مابقی مقاالتی که در نشـریات بین المللی موضوع 
تخلفـات آنها اعام شـده اسـت بدون رعایـت اسـتانداردها اقدام 

بـه تدوین مقـاالت کـرده اند.
دبیــر کمیتــه ملــی اخــاق در پژوهــش پزشــکی وزارت 
بهداشــت بــا اشــاره بــه شــک و تردیــد نســبت بــه داده هــای 
ایــن 5۸ مقالــه مــورد نظــر گفــت: انتشــار ایــن خبــر از ســوی 
نیچــر منجــر بــه ســخت شــدن پذیــرش مقــاالت دانشــمندان 
ایرانــی در نشــریات بیــن المللــی مــی شــود امــا در هــر صــورت 
ــرای  ــت ب ــک فرص ــه ی ــل ب ــد تبدی ــی توان ــوع م ــن موض ای

نظــارت بیشــتر شــود.
ــوم و  ــر عل ــور وزی ــا حض ــدد ب ــات متع ــزاری جلس وی از برگ
رئیــس دانشــگاه آزاد خبــر داد و گفــت: در همیــن حــال شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگی بــه معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت 

مســئولیت داده اســت تــا ایــن مســئله را روشــن کنــد.
ــت  ــده از لیس ــارج ش ــاالت خ ــات مق ــورد جزئی ــمس در م ش
ــای  ــوزه ه ــاالت در ح ــن مق ــت: ای ــی گف ــن الملل نشــریات بی
پاتولــوژی، ژنتیــک پاتولــوژی، بررســی ژنتیکی برخــی تومورها 
و نیــز در حــوزه میکروبیولــوژی بــوده اســت که نســبت بــه داده 
هــای منتشــر شــده در برخــی از ایــن مقــاالت جــای شــک و 
شــبهه وجــود دارد چراکــه انجــام آزمایــش هــای تحقیقاتــی در 
ایــن زمینــه بســیار هزینــه بــر اســت و بســیاری از ایــن مقاالت 
تهیــه شــده فاقــد انجــام پژوهــش و آزمایشــات الزم بــوده انــد.

ــه در  ــب علمــی ک ــا تقل ــه ب ــب مقابل ــورد الیحــه تقل وی در م
ــت  ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــس ب ــی مجل ــیون قضای کمیس
ــد در  ــه بای ــن الیح ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــرد: ب ــد ک ــز تاکی نی

ــرد  ــرار گی ــورد بررســی ق ــز م ــس نی کمیســیون آمــوزش مجل
چراکــه مــا معتقدیــم این الیحــه بایــد تقویت بیشــتری شــود و 

ــت. ــاح نیس ــه ص ــه آن ب ــب عجوالن تصوی
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــی الزم ب ــه بازدارندگ ــن الیح ــت: ای وی گف
تخلفــات را نــدارد چراکــه برخــی تحقیقــات از جملــه گــردآوری 
ــوع  ــه از موض ــن الیح ــی در ای ــات آزمایش ــی و تحقیق پژوهش
ــن مــوارد  ــه نظــر مــی رســد ای ــد و ب تخلفــات خــارج شــده ان
مــی توانــد در آینــده دســتاویزی بــرای تخلفــات علمــی شــده 
اســت. ایــن الیحــه بایــد ناظــر بــه درون دانشــگاه هــا و فعالیت 
نهادهــای علمــی باشــد در غیرایــن صــورت واگــذار کــردن آن 
ــد  ــی نخواه ــه علم ــرای جامع ــه ای ب ــه نتیج ــوه قضائی ــه ق ب

ــت. داش
وی مشــکل اصلــی کشــور در مــورد اخــاق پژوهــش را عــدم 
تعریــف نظــام پژوهشــی عنــوان کــرد و گفــت: بایــد نهادهــای 
علمــی و دولــت نیازهــای خــود را اعــام کننــد تــا افــراد علمــی 
بــا تحقیقــات، گرنــت دریافــت کننــد و از نتیجــه ایــن پژوهــش 

هــا مقالــه تولیــد شــود.
ــه  ــن 5۸ مقال ــن ای ــوارد در تدوی ــی م ــه وی، در برخ ــه گفت ب
ــه برخــی  ــا چهــار میلیــون تومــان ب پیشــنهاد پرداخــت ســه ت

ــت. ــده اس ــراد داده ش اف

اسامی متخلفان اعالم نمی شود
وی در مــورد اســامی منتشــر شــده در خصــوص ایــن تخلــف 
علمــی توضیحــی نــداد و تاکیــد کــرد: ایــن اســامی را بــه هیــچ 

عنــوان تاییــد نمــی کنیــم.

اعالن جنگ ترامپ علیه علم

 نگرانی دانشمندان
 علوم جوی آمریکا 

دونالــد ترامــپ تــا چنــد روز دیگــر راهــی کاخ ســفید مــی شــود امــا دانشــمندانی کــه 
در حــوزه زمیــن و علــوم زیســت محیطــی فعالیــت مــی کننــد نگرانــی هــای زیــادی 

نســبت بــه آینــده دارنــد. 
نشـریه نیچر در گزارشـی به بررسـی ابعـاد مختلف آغـاز بـه کار دولت جدیـد آمریکا و 
سیاسـتهای ترامپ نسـبت به موضوع تغییرات جوی و تحقیقات مربوط به محیط زیسـت 
پرداختـه و مـی نویسـد: دولـت آتـی آمریـکا در حال شـکل گرفتـن اسـت و در ایـن میان 
دانشـمندان فعـال در امـور زمین و تحقیقات زیسـت محیطی عصبی و نگران هسـتند.
ریــک پــری فرمانــدار ســابق تگــزاس بــرای وزارت انــرژی انتخــاب شــده اســت. او 
نــگاه روشــنی نســبت بــه مقولــه تغییــرات جــوی نــدارد. همچنیــن رکــس تیلرســون 
کــه مدیــر اجرایــی غــول نفتــی اکســون موبیل محســوب می شــود هــم برای پســت 
وزارت خارجــه تعییــن شــده و البتــه مــی داننــد کــه چنیــن شــخصی نماینــده اصلــی 
آمریــکا در مــورد بحــران تغییــرات جــوی بــه حســاب مــی آیــد. بــدون شــک ایــن 
دو نفــر مشــاورانی خواهنــد داشــت کــه آنهــا را بیــش از آنکــه متوجــه تبعــات منفــی 

تشــدید تغییــرات جــوی کننــد بــه ســوی توســعه صنعتــی ســوق خواهنــد داد.
نیچـر می افزاید: گزارشـهایی در دسـت اسـت که نشـان مـی دهد ترامـپ درخصوص 
وزارت انـرژی آمریـکا بر روی مهره هایی به عنوان کارمندان شـاخص دسـت گذاشـته 
و در ایـن میـان خبـری از محققان نیسـت.  الن ربـاک از محققان فعـال در عرصه امور 
جوی در دانشـگاه راجرز نیوجرسـی مـی گوید: به نظر مـن دیدگاه ترامپ شـبیه اعان 

جنـگ علیـه علم اسـت و در این میـان اوضاع جـوی هدف اصلی اسـت.
به نوشـته این نشـریه، دانشـمندان علوم زیسـت محیطی و تغییـرات جـوی در آمریکا 
از آن بیـم دارنـد کـه دولـت جدید ایـن کشـور بودجه هـای مربوط بـه این حـوزه ها را 

کاهـش دهد.
البتـه به رغم وجـود این نگرانی ها، بنیادها و سـازمانهای غیردولتی بیـکار نخواهند بود. 
مارسـیا مـک نات رئیـس آکادمـی ملی علـوم آمریکا می گویـد سـازمانهای خصوصی 
زیـادی اعام آمادگـی کرده اند کـه درصوت کاهـش بودجه های مربـوط به تحقیقات 

اوضـاع جـوی، میلیادها دالر بـرای این مـوارد هزینه کنند.

تشخیص عسل طبیعی از صنعتی ممکن شد
 محققــان کشــور موفــق بــه 
ســاخت کیــت عســل شــدند 
ــد  ــدگان بتوانن ــرف کنن ــا مص ت
عســل طبیعــی از صنعتــی را 
ــه تشــخیص  ــن هزین ــا کمتری ب

دهنــد. 
عبـاس ابراهیمـی مجـری طرح 
»کیت شـیمیایی برای تشخیص 
عسـل طبیعی از عسـل صنعتی« 
بـا بیان اینکـه امروزه مهـم ترین 
دغدغـه مصرف کنندگان عسـل، 

اطمینـان از کیفیـت این ماده غذایی اسـت، اظهار داشـت: با توجه به اینکه عسـل حـاوی ترکیبات مختلفی 
اسـت؛ تعییـن کیفیـت آن نیاز به یـک آزمایشـگاه دارد و بـا صرف هزینـه زیادی همراه اسـت

وی افــزود: از ایــن رو درصــدد آمدیــم تــا یــک کیــت طراحــی کنیــم تــا ایــن تشــخیص بــه راحتــی و در 
کمتریــن زمــان ممکــن اتفــاق بیافتــد.

ــم گلوکــز  ــی دو آنزی ــر اســاس ارزیاب ــوان کــرد: کیــت حاضــر ب ــن کیــت عن ابراهیمــی در خصــوص ای
ــورال در عســل طراحــی شــده اســت. ــل فورف ــاده هیدروکســی متی ــتاز و  م اکســید دار و دیاس

ــان اینکــه آنزیــم هــای گلوکــز اکســیداز و دیاســتاز از طریــق زنبــور وارد عســل مــی شــوند،  ــا بی وی ب
گفــت: عســل هــای صنعتــی فاقد ایــن آنزیــم هســتند؛ هیدورکســی متیــل فورفــورال نیــز تحت حــرارت 
یــا شــرایط اســیدی از فروکتــوز حاصــل مــی شــود؛ عســل هــای تقلبــی تهیــه شــده از طریــق هیدرولیــز 

مــواد قنــدی حــاوی مقادیــر زیــادی از ایــن ترکیــب هســتند.
وی اظهــار داشــت: در عســل طبیعــی نیــز بــر اثــر حــرارت یــا نگهــداری زیــاد، ایــن ترکیب بــه تدریــج در 

مقادیــر کــم تشــکیل می شــود.
ــواد در راســتای  ــن م ــرای شناســایی ای ــه را ب ــن کیــت ســاده و کــم هزین ــان اینکــه ای ــا بی ابراهیمــی ب
تشــخیص عســل ســنتی از صنعتــی طراحــی کردیــم، گفــت: این کیــت میــزان فعالیت هــای آنزیــم های 
موجــود در عســل را تعییــن مــی کنــد و مــی توانــد درصــد عســل خالــص را از غیــر خالــص تشــخیص 

دهــد. همچنیــن بــه واســطه ایــن کیــت مــی تــوان میــزان قنــد مصنوعــی در عســل را تشــخیص داد.
ایــن طــرح کــه توســط ســید حســین صفــوی و عبــاس ابراهیمــی انجــام گرفتــه در هجدهمین جشــنواره 

خوارزمــی رتبــه دوم شــیمی را کســب کــرده اســت.
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علـــم و دانش

محققــان کشــور موفــق بــه تولیــد مربــای رژیمــی فراســودمند 
قابــل اســتفاده بــرای بیمــاران دیابتــی و کــودکان شــدند. ایــن 
مربــا بــه کمــک شــیره خرمــا تولیــد شــده و جــذب قنــد پاییــن 

ــدن دارد.  ــری در ب ت
لیــا واقــف مهربانــی، کارشــناس ارشــد تغذیــه و رژیــم درمانی 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــران اظه ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل از دانش
مربــای رژیمــی، عــاوه بــر شــیره خرمــا بــه عنــوان شــیرین 
کننــده، نــوع خاصــی از پکتیــن را اســتفاده کردیــم تــا محصول 

نهایــی جــذب قنــد پاییــن تــری در بــدن داشــته باشــد.
ــا یــک محصــول فراســودمند  ــان اینکــه ایــن مرب ــا بی وی ب
اســت، خاطــر نشــان کــرد:  ایــن مربــا بــا اســتفاده از شــیره 
خرمــا تهیــه مــی شــود کــه خــواص انتــی اکســیدانی و ضــد 
ــورد  ــک م ــری بیوتی ــل پ ــه دلی ــن ب ــی دارد و همچنی التهاب
اســتفاده، بــه افزایــش ایمنــی بافــت روده کمــک مــی کنــد. 
ــا  ــدن ی پــری بیوتیــک هــا خــوراک باکتــری هــای مفیــد ب
ــت روده  ــی باف ــه در ایمن ــا هســتند ک ــک ه ــان پروبیوتی هم

ــد. ــر مهمــی ایفــا مــی کنن اث

ــای رژیمــی فراســودمند، مشــابه  ــن محقــق، مرب ــه ای ــه گفت ب
خارجــی و داخلــی نــدارد و بــرای اولیــن بــار در قالــب 
آزمایشــگاهی و نیمــه صنعتــی بــه تولیــد رســیده اســت و آمــاده 
تولیــد انبــوه بــا مشــارکت تولیدکننــدگان مــواد غذایــی اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در پروســه تولیــد ایــن محصــول، طعــم و 

خــواص میــوه از بیــن نمــی رود و خــواص تغذیــه ای آن فراتــر 
ــری  ــای رژیمــی فراســودمند پ ــی اســت، مرب ــای معمول از مرب
بیوتیــک را بهتریــن جایگزیــن مرباهــای معمولی بــرای دیابتی 

هــا و کــودکان دانســت.
ایــن محقــق بــا تاکیــد بــر اینکــه شــیره خرمــا بــه جــای شــکر 
ــک،  ــری بیوتی ــای پ ــار داشــت: مرب ــا اســت، اظه ــن مرب در ای
ــا  ــه شــده ب ــوان عــوارض مرباهــای رژیمــی تهی ــه هیــچ عن ب
ســوربیتول و شــیرین کننــده هــای مصنوعــی موجــود در بــازار 

ــدارد. را ن
واقــف مهربانــی خاطــر نشــان کــرد: امــکان تولیــد ایــن مربــا 
ــدون  ــی ب ــر رژیم ــنتی و غی ــای س ــد مرب ــط تولی ــان خ در هم
ــا  ــد ایــن مرب ــه تولی ــادی وجــود دارد؛ هزین ــه زی تحمیــل هزین
کمتــر از هزینــه واردات محصــوالت مشــابه خارجــی بــا کیفیت 

پاییــن تــر اســت.
ــا همــکاری دکتــر عزیــز  ــه گــزارش مهــر ایــن طــرح کــه ب ب
همایونــی، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز 
و النــاز واقــف مهربانــی، دانشــجوی دکتــری ایــن دانشــگاه بــه 
نتیجــه رســیده اســت، بــه عنــوان یکــی از 10 طــرح برگزیــده 
فســتیوال نــوآوری هــای صنعــت مــواد غذایــی بــرای تجــاری 

ســازی و ورود بــه مرحلــه تولیــد انبــوه معرفــی و ارائــه شــد.

مربای رژیمی فراسودمند با شیره خرما تولید شد

ماکارونی ضد سرطان روده بزرگ 
تولید شد

توانســتند  کشــور  محققــان 
بــا  بیوتیــک  پــری  ماکارونــی 
خواص پیشــگیری از ســرطان روده 
ــن  ــاند؛ ای ــد برس ــه تولی ــزرگ را ب ب
ــه اســت.  ــه اولی ــد در حــد نمون تولی
امیــر امینــی، کارشــناس ارشــد 
علــوم صنایــع غذایــی گرایــش 
ــوم  ــت از دانشــگاه عل ــرل کیفی کنت
پزشــکی تبریــز گفــت: ما توانســتیم 
نوعــی از ماکارونــی را بــه ثبــت 
ــتن  ــر داش ــاوه ب ــه ع ــانیم ک برس

ــود. ــی ش ــوب م ــودمند محس ــای فراس ــزء غذاه ــز دارد و ج ــی نی ــواص داروی ــه ای خ ــواص تغذی خ
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســن ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ در کشــور بــه دلیــل رژیــم غذایــی 
نامناســب کاهــش یافتــه اســت، افــزود: بــا اســتفاده از ایــن ماکارونــی ســامت فــرد افزایــش مــی یابــد و از 
ســرطان کلــون پیشــگیری مــی کنــد. در واقــع بــه کمــک ایــن محصــول امــکان ابتــا بــه ســرطان کلون 

یــا روده بــزرگ کاهــش پیــدا مــی کنــد.
وی در خصــوص فــرق پروبیوتیــک و پــری بیوتیک خاطرنشــان کــرد: پروبیوتیک هــا میکروارگانیســم های 
زنــده ای هســتند کــه در جــدار روده بــزرگ رشــد مــی کننــد؛ پــری بیوتیــک غــذای ایــن پروبیوتیــک هــا 
هســتند. یعنــی پروبیوتیــک هــا از پــری بیوتیــک هــا تغذیــه مــی کننــد و اثرات ســامت بخــش خــود را در 

بــدن انســان مــی گذرانــد.
امینـی بـا بیان اینکـه اکثریت غذاهای سـودمند پروبیوتیک یـا پری بیوتیک هسـتند، افزود: پـری بیوتیک ها 
مناسـب تر هسـتند چـون درون بـدن پروبیوتیک وجـود دارد ولی تعدادشـان کم اسـت؛ بـا وارد کـردن غذای 

پروبیوتیـک تعدادشـان زیـاد می شـود و اثرات سـامت بخشـی در بدن افزایش مـی یابد.
وی بــا بیــان اینکــه ماکارونــی پــری بیوتیــک در کشــور نداریــم ولــی ماکارونــی فیبــر دار و غنــی شــده بــا 
ســبوس بــه تولیــد مــی رســد، گفــت: اینهــا از بــدن خــارج مــی شــوند ولی پــری بیوتیــک تاثیــری در رشــد 
باکتــری هــای مفیــد بــدن دارد. بــا اســتفاده از پــری بیوتیــک هــا کلســترول بــد در بــدن کاهــش و اثــرات 

بالینــی بــرای مصــرف کننــده دارنــد.
ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه ایــن اختــراع آمــاده تجــاری ســازی بــه صــورت مشــارکتی و فــروش حــق 
امتیــاز اســت، عنــوان کــرد: در حــال حاضــر نمونــه خارجــی و داخلــی ماکارونــی پــری بیوتیــک وجود نــدارد.

وی تاکیــد کــرد: ایــن ماکارونــی هــا در حــد نمونــه اولیــه بــه تولیــد رســیده اســت و نیــاز بــه حمایــت کننده 
ــا خــواص پیشــگیری از  ــک ب ــری بیوتی ــی پ ــراع» ماکارون ــوه برســانیم. اخت ــد انب ــه تولی ــا آن را ب ــم ت داری

ســرطان روده بــزرگ« در فســتیوال نــوآوری هــای صنعــت مــواد غذایــی ارائــه شــده اســت.

تحقیقات نشان داد؛

عمر طوالنی با فلفل تند
محققان  متوجه شده اند خوردن فلفل تند عمر را طوالنی تر می کند. 

 محققــان کالــج پزشــکی الرنــر در دانشــگاه ورمونــت  متوجــه شــده انــد مصــرف 
فلفــل قرمــز تنــد بــا 13 درصــد کاهــش نــرخ کلــی مــرگ و میــر مرتبــط اســت. 
ــی  ــه، درمان ــل و ادوی ــوردن فلف ــی شــد خ ــز تصــور م ــه در دوران باســتان نی البت

بــرای بیمــاری هــای مختلــف اســت.
درهمیــن راســتا مصطفــی چوپــان دانشــجوی پزشــکی و بنجامیــن لیتــن بــرگ 
پروفســور پزشــکی اطاعــات مربــوط بــه »تحقیــق ســازمان بررســی بهداشــت 
ــا توجــه  ــد ب ــه دســت آورده بودن ــده ب ــه« را  کــه از 16 هــزار شــرکت کنن و تغذی
بــه شــاخص مصــرف فلفــل تنــد مطالعــه کردنــد. ایــن اطاعــات طــی 23 ســال 
ــود.  آنهــا متوجــه شــدند مصــرف فلفــل تنــد میــان مــردان  جمــع آوری شــده ب
سفیدپوســت، جــوان بــا درآمــد و تحصیــات کــم بــه کاهــش کلســترول خــون 

منجــر مــی شــود.
مولفــان ایــن تحقیــق مــی گوینــد: هرچنــد بــه طــور دقیــق مکانیــزم فلفــل برای 
ــده،  ــت نش ــوز ثاب ــی هن ــای قلب ــاری ه ــر بیم ــر در اث ــرگ و می ــرخ م ــش ن کاه
ــده هــای اصلــی  ــال هــای TRP کــه دریافــت کنن ــه نظــر مــی رســد کان ــا ب ام
ــد(  ــای تن ــل ه ــی در فلف ــاده اصل ــین )م ــد کپسایس ــل مانن ــدی فلف ــر تن عناص
هســتند، احتمــاال در رابطه مشــاهده شــده، نقش مهمی داشــته باشــد. کانــال های

TRP  گروهــی از کانــال هــای یونــی هســتند کــه در غشــای پاســمایی ســلول 
ــود دارد. ــا وج ه

به هرحـال به گفته محققان فلفـل قرمز برای بدن انسـان مزیت های زیـادی دارد. 
به عنـوان مثال ماده کپسایسـین نقش مهمـی در مکانیزم های سـلولی و مولکولی 
دارد کـه از چاقـی جلوگیری می کننـد و همچنین جریان خون را تشـهیل می کنند. 
از سـوی دیگـر فلفـل حـاوی خاصیـت هـای آنتـی میکروبیـال اسـت که بـه طور 

مسـتقیم روی محیط معده فـرد تاثیر مـی گذارد.  
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انقراض موز نزدیک است

هرچنــد غیــر ممکــن بــه نظــر مــی آید امــا مــوز درحــال انقــراض اســت. بــه همین 
دلیــل دانشــمندان مشــغول بررســی راه هــای مختلف بــرای حفظ آن هســتند. 

خطــر انقــراض مــوز یــک تهدیــد واقعــی بــرای کشــاوران اســت. نــوع خاصــی از 
قــارچ کــه بــه نــام Tropical Race 4 یــا TR4 شــناخته مــی شــود،  تهدیــدی 
بــرای ذخایــر موزهــای »کاوندیــش« یــا موزهــای معمولــی اســت کــه در سراســر 
جهــان شــناخته شــده هســتند. » Gros Michel «آخریــن گونــه مــوزی بــود که 
منقــرض شــد و نســبت بــه موزهــای کاوندیــش محبــوب تــر و مرغــوب تــر بــود.

ایــن قــارچ کــه بــه نــام »بیمــاری پانامــا« نیــز شــناخته شــده، به ریشــه گیــاه حمله 
مــی کنــد و قبــل از آنکــه گیــاه کشــت شــود، آن را از بیــن مــی بــرد. از ســوی دیگر 
ــد، احتمــال  ــب نشــده ان ــا ترکی ــه ه ــه گون ــد بقی ــش مانن چــون موزهــای کاوندی

زیــادی وجــود دارد کــه ذخایــر آن در سراســر جهــان بــه شــدت کاهــش یابــد.
امــا بــا وجــود تهدیــد واقعــی انقــراض مــوز، هنــوز دانشــمندان امیدوارنــد. محققــان 
کشــاورزی مشــغول خلــق روشــی بــرای ترکیــب کشــت مــوز بــا گیاهــان دیگــر 
ــه  ــد. ب ــر کنن ــاوم ت ــا مق ــر بیمــاری پانام ــن ترتیــب آن را در براب ــه ای ــا ب هســتند ت
ــزوده خواهــد شــد. در  ــوز اف ــه م ــدی ب ــب ویژگــی هــای ژنتیکــی جدی ــن ترتی ای
جهــان حــدود هــزار نــوع مــوز  وجــود دارد کــه ویژگــی هــای ژنتیکــی  محافظتــی 

قدرتمنــدی در برابــر قــارچ هــا دارنــد.
ــد، بافــت  ــد، بیشــتر آنهــا هســته دارن ــی ندارن ــواع دیگــر مــوز طعــم خوب  البتــه ان
شــان ســخت تــر اســت یــا بــه طــور کلــی قابــل خــوردن نیســتند. امــا اگــر ترکیب 
ژنتیکــی موزهــا موفقیــت آمیــز باشــد مــی تــوان مــوزی قابــل خــوردن بــا مقاومت 

بیشــتر در مقابــل بیماریهــای مختلــف ماننــد بیمــاری پانامــا تولیــد کــرد.

گونه جدید گیاه زنبق کشف شد

محققــان دانشــگاه فردوســی گونــه جدیــدی از گیــاه زنبــق را کشــف کردنــد کــه ایــن گیــاه بــا نــام »زنبق 
فردوســی« ثبــت شــد. 

ــوم گیاهــی دانشــگاه فردوســی  ــوم( پژوهشــکده عل اعضــای هیــات علمــی گــروه گیاه شناســی )هرباری
مشــهد موفــق شــدند گونــه جدیــدی از گیــاه زنبــق را کشــف کننــد.

ایــن گونــه گیاهــی از جنــس زنبــق )Iris( و متعلــق بــه تیــره زنبقیــان )Iridaceae( اســت کــه بــرای 
نخســتین بار از کوه هــای هزارمســجد و اهلل اکبــر در شــمال اســتان خراســان  رضوی جمــع آوری شــده و پس 
از مطالعــات تخصصــی گیاه شناســی بــر روی نمونه هــای هرباریومــی و نمونه هــای زنــده از ایــن گیــاه در 

رویشــگاه های طبیعــی، به عنــوان گونــه جدیــدی بــرای علــم گیــاه  شناســی و دنیــا معرفــی شــده اســت.
ایــن گونــه جدیــد، بــه افتخــار شــاعر بلنــدآوازه ایران زمیــن، حکیــم ابوالقاســم فردوســی، بــه نــام علمــی 
ــا ســند آن، تحــت شــماره  ــپ ی ــه تی ــق فردوســی« نامگــذاری شــد و نمون ــا »زنب Iris ferdowsii ی

ــوم دانشــگاه فردوســی مشــهد نگهــداری می شــود. 45170 در هرباری
رویشــگاه نمونــه تیــپ ایــن گونــه، بــر روی دامنــه کوه هــای هــزار مســجد و مشــرف بــه روســتای پــاژ، 

زادگاه حکیــم ابوالقاســم فردوســی قــرار گرفته اســت.
»زنبــق فردوســی« در دامنــه ارتفاعــی بیــن هــزار و 400 تــا 2 هــزار و 750 متــری اســتپ های کوهســتانی 
بــا شــیب مایــم و بســتر ســنگ آهکی می رویــد و از نظــر علــم رده بنــدی گیاهــی از خویشــاوندان وحشــی 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــای زینت زنبق ه
بــا توجــه بــه جمعیت هــای بســیار پراکنــده ایــن گونــه و نیــز تخریــب زیســتگاه ها بــر اثــر چــرای بی رویــه 
دام، شــخم  زنــی مراتــع کوهســتانی بــرای کشــاورزی دیــم و عملیــات جاده ســازی، ایــن گونــه گیاهــی بــر 
مبنــای معیارهــای اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت )IUCN(، گونــه ای درخطــر انقــراض محســوب 
می شــود. گــزارش ایــن اکتشــاف علمــی در قالــب یــک مقالــه تخصصــی در نشــریه Phytotaxa کــه 

جــز نمایــه JCR قــرار دارد، بــه چاپ رســیده اســت.

وقتی گیاهان خودشان را با زندگی شهری 
هماهنگ می کنند

یک مطالعه علمی نشان داده حیوانات و گیاهان در حال هماهنگی خود با زندگی شهری هستند.   
ایــن مطالعــه کــه در دانشــگاه واشــنگتن و بــا بررســی 1600 نمونــه در سراســر جهــان انجــام شــده، حاکی 
از آن اســت کــه فنوتایپ)ظاهــر فیزیکــی ژن هــا(  گیاهــان و حیوانــات بــه دلیــل زندگــی شــهری در حال 
تغییــر اســت. چنیــن تغییــری بــه طــور حتــم روی اکوسیســتم و ســامت انســان هــا نیــز تاثیرگذار اســت.

دانشــمندان متوجــه شــده انــد فنوتایــپ برخــی گونــه هــا تحــت تاثیــر محیــط زندگــی آنهــا در محیــط 
شــهری اســت. ایــن تغییــرات شــامل انــدازه بــدن، عــادت هــای تولیــد مثــل و رفتــار اســت.

مارینــا آلبرتــی، یکــی از محققــان نویســنده این تحقیــق در دانشــکده  طراحــی و برنامــه ریزی شــهری در 
ایــن بــاره مــی گویــد: مــا متوجــه عائمــی از تغیــر فنوتایــپ ژن هــا و همچنیــن تغییراتــی بســیار عظیــم 
تــر در  سیســتم هــای شــهری شــدیم.  مــی تــوان  اینطــور نتیجــه گرفــت کــه جهانــی ســازی بــه طــور 

حتــم روی بســیاری مــوارد تاثیــر مــی گــذارد.
 همچنیــن ایــن تحقیــق شــواهدی جمــع آوری کــرده کــه انســان در حــال ورود بــه مرحلــه ای بــه نــام 
Anthropocene اســت. ایــن یــک دوره زمیــن شناســی اســت کــه در آن انســان هــا بــه طــور قابــل 

توجهــی حیــات روی زمیــن را تغییــر مــی دهنــد.  

رشد دوباره دندان ها
 با داروی آلزایمر

دانشــمندان کشــف کــرده انــد داروی آزمایشــی بــرای درمــان بیمــاران مبتــا بــه 
آلزایمــر، بــه رشــد دوبــاره دنــدان و التیــام پوســیدگی آن کمــک مــی کنــد. 

ــدان  ــه کشــف جدیــد اســتفاده از روش هــای قدیمــی و پــر کــردن دن ــا توجــه ب ب
ــا مــواد خــاص منســوخ خواهــد شــد. هــای پوســیده ب

در همیـن راسـتا محققـان کینگـز کالـج لنـدن متوجـه شـده انـد دارویـی بـه نـام 
تیدگلوسـیب )Tideglusib( سـلول های بنیادین موجود در بخش مرکزی دندان 

را تحریـک مـی کنـد و بـه ایـن ترتیـب آنها عـاج جدیـدی تولید مـی کنند.
 البتــه ایــن پدیــده تــازه نیســت. اگــر دنــدان هــای انســان در معــرض  عفونــت قرار 
بگیرنــد، قابلیــت تولیــد دوبــاره عــاج را دارنــد. امــا این عــاج طبعا بســیار نازک اســت 

و بــرای پــر کــردن پوســیدگی هــای عمیــق  کافی نیســت.
ــدازد کــه از تشــکیل عــاج  ــام GSK-3 را از کار مــی ان ــه ن تیدگلوســیب آنزیمــی ب
ــوان  ــد مــی ت ــدان جلوگیــری مــی کنــد. دانشــمندان در آزمایشــات نشــان دادن دن
یــک اســفنج کوچــک از جنــس مــواد طبیعــی را بــه ایــن دارو آغشــته کــرد و آن را 
روی محــل پوســیدگی گذاشــت، پــس از شــش هفتــه عــاج دنــدان رشــد مــی کند 

و پوســیدگی نیــز بهبــود مــی یابــد.
از آنجــا کــه جنــس ایــن اســفنج هــا نیــز از کاژن اســت، بنابرایــن بــه تدریــج آب 

مــی شــوند و نیــازی بــه بیــرون آوردن آن نیســت.

دانش و  علـــم 
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در ســال 2016 میــادی محققان سراســر دنیا کشــف هــای جالبی در حــوزه  علم پزشــکی و درمان 
انجــام داده اند. این کشــف ها بدون شــک روی درک انســان از بیمــاری ها و درمان ذهن و جســم او 
تاثیــر مهمــی خواهنــد داشــت.این کشــفیات از یــک دی ان آ تــازه گرفتــه تــا ســاخت پانکــراس 
مصنوعــی و تولــد نخســتین نــوزاد بــا ســه والــد، جهــان را یــک گام بــه حــل کــردن معماهــای 

علــم پزشــکی نزدیکتــر کــرده اســت. 
در همیــن حــال در ســال 2016 در علــوم مختلــف از ســتاره شناســی گرفتــه تــا فیزیــک و زیســت 
شناســی اتفاقــات مختلفــی روی داد. اکتشــافاتی کــه درک مــا را از جهــان دگرگــون مــی کنــد و 
ــرای  ــه تولیــد دســتاوردهای مهمــی در آینــده مــی شــود.از مشــاهده امــواج گرانشــی ب منجــر ب
نخســتین مرتبــه تــا کشــف فســیل پرنــده ۹۹ میلیــون ســاله، همــه درک مــا از جهــان پیرامونمان 

را تحــت الشــعاع قــرار داده اند.
همزمــان بــا پایــان ســال 2016 میــادی بــه برخــی ازمهمتریــن رویدادهــای پزشــکی و علمــی از 

اکتشــافات گرفتــه تا  این ســال نگاهــی انداخته ایم: 

 کشف مکانیزم های اتوفاژی
ــینوری  ــد. یوش ــل ش ــزه نوب ــده جای ــال برن ــن س ــکی ای ــای پزش ــف ه ــن کش ــی از مهمتری یک
ــود را  ــه خ ــدن چگون ــلول های ب ــه س ــه اینک ــافاتی در زمین ــی اکتش ــمند ژاپن ــومی، دانش اوس
ــاژی  ــت اتوف ــام داد. در حقیق ــاژی، انج ــای اتوف ــزم ه ــا مکانی ــد ی ــم زدایی می کنن ــم و س ترمی
برنامــه بازیافــت داخلــی بــدن و یــک فرآینــد بــرای برداشــت اندامک هــای پیــر و آســیب  دیــده 
و پروتئین هــای تجمــع یافتــه یــا بدتاخــورده و ایجــاد اجــزای ســلولی جدیــد اســت. ایــن فرآینــد 
ــه  ــدن ب ــالم ب ــاز س ــوخت و س ــظ س ــا حف ــرده و ب ــری ک ــرطانی جلوگی ــلول های س ــد س از رش

ــردازد. ــت می پ ــد دیاب ــی مانن ــر بیماری های ــت از آن در براب محافظ

 نخستین کودک با سه والد
نخســتین کــودک بــا دی ان ای ســه نفــر  در ســال جاری میــادی متولــد شــد.  محققــان در پاییز 
2016 اعام کردند این کودک از پدر ومادری اردنی متولد شــده اســت. مــادر او حامل دی ان ایی بود 
کــه در صــورت بــاردار شــدن، فرزنــدش بــه ســندرم لــی )نوعــی اختــال عصبــی( مبتا می شــد. 
دانشــمندان بخشــی از دی ان ای مــادر را از تخمــک برداشــتند و بخشــی کــه به بیمــاری منجر می 

شــد را باقــی گذاشــتند. دی ان ای ســالم بــه تخمــک یک اهــدا کننــده تزریق و ســپس بارور شــد. 
در نتیجــه کــودک ســالم بــه دنیــا آمــد امــا دانشــمندان هشــدار دادنــد احتمــال بــروز این ســندروم 

در ســنین باالتر وجــود دارد.
 

موفقیت واکسن ایبوال
نتایــج آخریــن آزمایــش موفقیت واکســن ایبــوال را تایید کــرد. این واکســن توســط دولت کانــادا در 
آزمایشــگاه وینی پگ ســاخته شده و بســیار تاثیر گذار اســت. انتشــار نتایج این تحقیق نقطه عطفی 
در تاریــخ پزشــکی اســت کــه از گســترش اپیدمــی ایــن بیمــاری در آینــده جلوگیــری مــی کنــد.

 

تبرئه علمی نخستین قربان ایدز
طــی 3 دهه محققــان معتقــد بودنــد یــک مهماندار 
فرانســوی- کانادایــی منبــع انتشــار ویروس ایــدز در 
ــال  ــود. تحقیقــی کــه در ژورن ــکای شــمالی ب آمری
درمــان آمریکایــی شــمالی در ســال 1۹۸4 نوشــته 
شــده بــود، گیتــان دوگاس را نخســتین قربانــی ایدز 
معرفی کــرده بــود. براســاس ایــن تحقیــق دوگاس 
عامــل انتقــال ویــروس ایــدز بــه آمریــکای شــمالی 

بوده اســت.
امــا تحقیق جدیــدی کــه در 2016 میادی منتشــر 
شده این نظریه را رد می کند و معتقد است نمونه خون 
دوگاس حــاوی زنجیــره هایی از ویــروس HIV بوده 

اســت که در دهه 1۹70 میادی در مرزهای آمریکا مشاهده شده بوده است. تبرئه علمی دوگاس 32 
سال پس از مرگ او اتفاق افتاد.

 

ارتباط جهش ژنتیک با تصلب متعدد بافت ها
دانشــمندان دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا ارتبــاط ژنتیکــی میــان تصلــب متعــدد بافــت هــا یافتنــد. 
ایــن رونــد خــود کشــف مهمی اســت زیــرا بــه پزشــکان کمــک مــی کنــد باالخــره قبــل از ظهور 
عائــم بیماری، آن را شناســایی و درمان کنند. البته تصور می شــد هیچ گونه ارتبــاط ژنتیکی در این 
خصــوص وجــود نــدارد. ایــن ارتبــاط در دو خانــواده کانادایــی کشــف شــد کــه چنــد نفــر از اعضای 
آنهــا دچــار نــوع 
پیشــرونده بیمــاری 
کــه  بودنــد   MS
درمــان  قابــل 
نیســت. 7 نفــر از 
10 عضــو مبتــا 
بــه MS در خانــواده 
کــه ایــن ژن جهش 
یافتــه را داشــتند، 
دچــار ایــن بیمــاری 

ــد. ــده بودن ش

با مهمترین تحوالت علمی و پزشکی درسال 2016 آشنا شوید

علـــم و دانش
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  ارتباط ژنتیکی تومورهای سرطانی
ــای  ــک  توموره ــه ژنتی ــی در زمین ــف مهم ــد کش ــان معتقدن ــر جه ــان سراس ــی از محقق گروه
ســرطانی انجــام شــده اســت. آنهــا مــی گوینــد ایــن کشــف راهــی تــازه بــرای معرفــی درمــان 
هــای مختلــف ســرطان ارائــه مــی کنــد. بــه هرحــال دانشــمندان متوجــه شــدند همزمان با رشــد 
تومورهــا، آنهــا آنتــی ژن هــای متمایــزی تولیــد مــی کننــد کــه در ســطح تمــام ســلول هــای 
تومــور ظاهــر مــی شــود. ایــن آنتــی ژن هــا در حقیقت پاشــنه آشــیل ســرطان هســتند. ایــن یافته 

بــه بهبــود درمــان هــای موثرتــر کمــک مــی کنــد.
 

نخستین پانکراس مصنوعی دنیا
یکــی از  مهمتریــن پیشــرفت هــای دنیــا در ســال 2016 میــادی، تاییــد 670G MiniMed یا 
نخســتین پانکراس مصنوعی توســط ســازمان غذا و دارو برای دیابت نوع اول بوده است. این دستگاه 
بــرای افراد 14 ســاله و باالتر قابل اســتفاده اســت. پانکــراس مصنوعی گلوکز خــون را هر پنج دقیقه 
یکبــار انــدازه می گیــرد. بــرای این کار حســگرهای دســتگاه با ســوزنی نــازک زیر پوســت وارد می 
ــه روی شــکم بســته میشــود،  ــی ک ــرد. ســپس پمپ ــدازه مــی گی شــوند و ســطح انســولین را ان
انســولین مــورد نیــاز را تامیــن مــی کنــد. ایــن دســتگاه کیفیــت زندگــی بیمــاران دیابت نــوع یک 

را بهبــود قابــل توجهــی مــی دهد.
 

ابزار تغییر ژنتیک برای درمان ایدز و تخمک های غیرباور 
یکــی دیگر از دســتاوردهای مهم 2016 میــادی ابزار اصاح ژنوم بــه نام CRISPR بــود. این ابزار 
علم زیســت شناســی را زیرو رو خواهد کرد. تحقیقی نیز درباره مهندســی ژنتیک نطفه های انســان 
انجــام شــده اســت. درحقیقــت CRISPR بــه دانشــمندان کمــک مــی کنــد ژنــوم را بــا دقــت، 
کارآمــدی و انعطالــف پذیــری بــی ســابقه ای اصــاح کننــد. طــی ســال های گذشــته  آزمایشــات 
متعــددی بــا ایــن ابــزار انجــام شــد. به عنــوان مثــال آزمایــش تغییــرات جهــش ژنتیــک در میمون 
هــا باهــدف جلوگیــری از ابتا ســلول هــای انســان بــه ویــروسHIV  بــود. همچنین دانشــمندان 

چینــی اعام کردند این تکنیک را درباره تخمک های غیر بــارور به کار برده اند.
ــتکاری ژن  ــزار دس ــن اب ــده اند از ای ــق ش ــل موف ــگاه تِمپِ ــان دانش ــی از محقق ــن گروه همچنی
ــروس HIV را از  ــد وی ــن روش می توانن ــا ای ــا ب ــد آنه ــتفاده کنن ــدز اس ــاری ای ــان بیم ــرای درم ب

ــد. ــدا کنن ــدن ج ــی ب ــلول های ایمن س
 

کشف نزدیکترین ستاره به خورشید
در ماه آگوســت ســتاره شناســان اعام کردنــد ســیاره ای را ردیابی کردنــد که 1.3 برابــر حجم زمین 
اســت و دور ســتاره »پروکسیما ســنتوری« می چرخد. این ســیاره که پروکســیما بی نامیده می شود 
در  منطقــه »گلدیاک« یک ســتاره کوتوله قرمز رنگ قرار دارد. دمای ســطح آن نــه خیلی گرم ونه 

خیلی سرد اســت. همچنین در ســطح آن آب وجود دارد.
 پــل باتلــر از موسســه کارنگــی در واشــنگتن مــی گویــد: ایــن ســیاره نــه خیلــی دور و نــه خیلــی 
ــه  ــتاره ب ــن س ــتاره نزدیکتری ــن س ــه ای ــتاره ای اســت ک ــدار س مبهــم اســت و در حقیقــت در م

خورشــید بــه حســاب مــی آیــد.
 

 مشاهده امواج گرانشی
ایــن مهمتریــن کشــف علمــی ســال بــه حســاب مــی آیــد. در مــاه فوریــه دانشــمندان موسســه 
ــد کــه از برخــورد دو ســیاهچاله  ــواج کوچکــی را در بافــت فضــا- زمــان کشــف کردن LIGO ام

بســیار عظیــم بیــش از یــک میلیــارد ســال قبــل بــه وجــود آمــده بــود.
 نظریــه جاذبــه آلبــرت انیشــتین نیــز پیــش بینــی کــرده بــود جاذبــه درحقیــت امواجی بــی نهایت 
کوچــک اســت  و بــه همیــن دلیــل قابــل ردیابــی نیســت. بــه هرحــال دقــت تجهیــزات موسســه  
LIGO ، بــه دانشــمندان کمــک کــرد تــا بازمانــده جاذبــه از برخــورد دو ســیاهچاله را کــه از کنــار 

زمیــن رد مــی شــد، در  2دهــم ثانیــه ردیابــی کننــد.
ــه  ــادر ب ــون انســان فقــط ق ــد. تاکن ــه حســاب مــی آی ــازه ای در جهــان ب ایــن کشــف فصــل ت
دیــدن ســتاره هــا در طیــف الکترومغناطیــس امــواج نــوری بــود امــا اکنــون مــی تــوان جهــان را با 

اســتفاده از امــواج گرانشــی مشــاهد کــرد.
 

 پرهای دایناسور در کهربا
ــود.  ــی ب ــم هــای علمــی تخیل ــد فیل ــن کشــف مانن ای
لینــدا شــینگ یک باســتان شــناس اعــام کــرد پرهای 
دم یک دایناسور را در تکه سنگ کهربا کشف کرده است. 
ــده  ــازاری در شــمال میانمــار خری او ایــن ســنگ را در ب
ــه ۹۹  ــود ک ــده ای ب ــه پرن ــق ب ــا متعل ــن پره ــود. ای ب
ــرده و  ــی ک ــی م ــن زندگ ــل در زمی ــال قب ــون س میلی

شــبیه تایرانوســور بــوده اســت.

دانش و  علـــم 
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نشــانه هــای ۴9 هــزار ســاله از حیــات انســان در اســترالیا
کشــف یــک خانــه ســنگی در منطقــه فلینــدرز اســترالیا ســبب شــد کارشناســان قدمــت حیــات 
انســان در اســترالیا را بیــش از 10 هــزار ســال قبــل تخمیــن بزننــد. گلیــز هــام باســتان شــناس 
دربــاره ایــن کشــف مــی گویــد: یــک فــرد عــادی بــه طــور تصادفــی ایــن عائــم را کشــف کرده 
که نشانه هایی مهم از حیات ماقبل تاریخ در اســترالیا دارد. در اوایل 2016 میادی نیز باستانشناسان 
دانشــگاه ANU و دانشــگاه ســیدنی در اوایــل 2016 میادی از کشــف قدیمی ترین تبــر در منطقه 

کیمبرلــی خبــر دادند کــه قدمت آن بــه 46 تــا 4۹ هزار قبل می رســید.

سیاره نهم در منظومه شمسی
البتــه ســیاره نهــم هنــوز بــه طــور مســتقیم ردیابــی نشــده اســت. امــا تحــرکات غیــر معمــول 
ســیاره هــای کوتولــه دوردســت و مــوارد دیگــر در فراتــر از کمربنــد KUIPER و ابــر Oort کــه 
ــا زمیــن فاصلــه دارد، ســبب شــده برخــی ســتاره شناســان متقاعــد شــوند  میلیاردهــا کیلومتــر ب
ــراون و کنســتانتین باتیاجیــن ســتاره  ســیاره نهمــی در منظومــه شمســی وجــود دارد. مایــکل ب
شناســان موسســه CalTech معتقدنــد ایــن ســیاره 10 برابــر زمیــن اســت و  مــدار بیضی شــکل 

آن حــدود 15 هــزار ســال اســت.
 

 کمک حیوانات میکروسکوپی به فضانوردان
خــرس هــای آبی یــا بچه خــوک هــای خــزه، مخلوقــات چنــد بخشــی هســتند کــه در آب زندگی 
مــی کننــد و قابلیــت هــای خــارق العــاده ای بــرای زنــده مانــدن دارنــد. آنهــا مــی تواننــد در دمای 
بســیار زیــاد یعنــی از حــدود صفــر تــا 150 درجــه زنــده بماننــد. همچنیــن قابلیــت ادامه حیــات به 
مــدت 10 روز در خــا، فضــا و در مجاورت اشــعه های فضایــی را نیز دارنــد. در مــاه ژانویه  محققان 
اعام کردند این موجودات هشــت پا پس از آنکه 30 ســال منجمد شــده بودند، دوباره احیا شــدند. اما 

مهمترین خبــر در ماه ســپتامبر 
منتشــر شــد. زیســت شناســان 
دانشــگاه توکیــو اعــام کردنــد 
ــکوپی  در این حیوانات میکروس
نوعــی دی ان آ کشــف کرده اند 
که آنهــا را در برابر اشــعه ایکس 
نیــز محافظــت می کنــد. جالب 
آنکــه آنهــا معتقدنــد مــی توان 
ایــن قابلیــت را بــه ســلول 

هــای انســانی منتقــل کــرد.

 کشف یک مهره دار ۴00 ساله
مهـره دار 400 سـاله ای کـه کوسـه گرینلنـد نامیده می شـود در سـال 2016 کشـف شـد بررسـی 
محققـان مشـخص کرد که این حیـوان تا قبل از 150 سـالگی جفت گیـری نمی کند و حـدود 400 
سـال عمر می کنـد. دانشـمندان دانشـگاه کپنهاگن و اکسـفورد با اسـتفاده از تکنیکـی جدید مرکز 
چشـمان کوسـه را بررسـی کردند. به گفته آنان این کوسـه 3۹2 سـاله بود. این حیـوان که پیرترین 

ماهـی ایـن گونه اسـت در زمان محاکمه گالیلگه متولد شـده اسـت.
 

 بررسی طیف پادماده هیدروژن برای نخستین بار
براســاس نظریــه ای، هنــگام آغــاز جهــان میــزان مســاوی مــاده و پادمــاده بــه وجــود آمده اســت. 
اکنــون 13.7 میلیــارد ســال پــس از ایــن واقعــه بــه طــور کلــی در جهــان فقــط مــاده وجــود دارد. 
امــا در اواخــر ســال جــاری محققــان موسســه CERN در اروپــا توانســتند اتــم پادمــاده هیــدروژن 
را خلــق کننــد کــه پروتــون بــار منفی الکتــرون بــار مثبــت هســته را داشــتند. ســپس دانشــمندان 
ــن اســاس مشــخص شــد طــول مــوج  ــد. برای ــری کردن ــدازه گی ــور  ان ــا را در طــول مــوج ن آنه
پادمــاده هیــدروژن بــا هیــدروژن یکســان اســت. ایــن نخســتین مرتبــه بــود کــه طیــف پادمــاده 

ثبت شــده اســت.

 طراح مواد با ویژگی های خارق العاده 
تحقیقــات دربــاره چــگال مــاده نیــز از دســتاوردهای مهــم 2016 بــه حســاب مــی آیــد کــه البتــه 
برنــده جایــزه نوبــل فیزیــک امســال نیــز شــد. درهمیــن راســتا دیویــد تولــس، دونــکان هالدین و 
مایــکل کاســتلریتز بــرای کشــف نظــری انتقــال فــاز توپولوژیــک و مراحــل توپولوژیک مــاده این 
جایــزه را دریافــت کردنــد. ایــن دانشــمندان توانســتند رفتــار کامــا غیرمنتظــره ای از مــواد جامد را 
کشف کنند و از چارچوب متاماده برای توضیح این ویژگی های عجیب استفاده کردند. این کشف، راه را 

بــرای طراحــی مــواد جدید بــا انــواع ویژگی هــای خــارق العــاده  همــوار کرد.
 

ساخت کوچکترین ماشین جهان
ژان پی یــر ســوواژ از دانشــگاه استراســبورگ فرانســه، فراســتر اســتادارت از دانشــگاه نورث وســترن 
آمریــکا و برنــارد فرینــگا از دانشــگاه گرونینگــن هلند کوچکتریــن ماشــین های جهــان را در 2016 
ــا  ــد ب ــد کــه می توانن ــد کردن ــرل تولی ــل کنت ــا حــرکات قاب ــی را ب ــا مولکول های ســاخته اند. آن ه

افــزودن انــرژی بــه کار بپردازنــد. 
بــه همیــن دلیــل نیــز برنــده جایــزه 
نوبــل 2016 شــیمی شــدند. برندگان 
نوبــل شــیمی 2016 سیســتم های 
مولکولــی را از بــن بســت تعــادل 
حالت هــای  بــه  و  آورده  بیــرون 
پرانــرژی بــرده کــه حرکاتشــان در آن 

وضــع، قابــل کنتــرل اســت.

علـــم و دانش
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درمان سریع زخم با ترکیبی
 از خون و ویتامین سی

دانشــمندان ژلــی متشــکل از خــون بیمــار 
ــم  ــه زخ ــد ک ــاخته ان ــی س ــن س و ویتامی

ــد.  ــی کن ــان م ــن را درم هــای مزم
ــان در  ــب مکانیســم هــای درم ــن ترکی ای
ــدازد و  ــه کار مــی ان ــدن خــود بیمــار را ب ب
زخــم هایــی را درمــان مــی کنــد کــه مــاه 

هــا یــا سالهاســت درمــان نمــی شــوند.  
ــز  ــز  بارت ــه در مرک ــه  ک ــات اولی  آزمایش
NHS در لنــدن انجــام شــده ، نشــان داد، 
۹ نفــر از 10 بیمــار کــه زخمــی یــک ســاله 
ــد  ــن ژل جدی ــتفاده از ای ــا اس ــتند، ب داش

ــدند. ــان ش درم
تکنیــک درمانــی ایــن ژل پی آر پــی اســت. در ایــن روش پزشــکان نمونــه ای از خون بیمــار را می 
گیرنــد و آن را در ســانتریفیوژ قــرار مــی دهنــد تــا پاســما از آن جدا شــود. در نهایت ســرم شــفافی 
بــه دســت می آیــد که مملــو از پاکــت و پروتئین هایی اســت که عامل رشــد نامیده می شــوند و به 
درمــان زخــم کمک می کنند. این ژل با اســتفاده از شــیوه نوینی ســاخت می شــود که پروتئیــن را از 

ترومبیــن نیــز جــدا مــی کند.
ایــن امر عاوه بر فعال کــردن پاکت های قدرت تولیــد دوباره بافت را نیز افزایش می دهد. ســپس 
بــه ایــن ماده ویتامین ســی افزوده می شــود تا ژل ســاخته شــود. تمام ایــن مراحل کنــار تخت بیمار 
بــه راحتــی اجــرا مــی شــود. ایــن ژل بــه طــور مســتقیم روی جراحــت قــرار مــی گیــرد و ســپس 
ــز ســازمان NHS در لنــدن انجــام  پانســمان مــی شــود. مطالعــه اولیــه در مرکــز بهداشــت بارت

شــده است. 
قــرار اســت 66 بیمــار کــه جراحــت پــا داشــتند، اکنــون بــه طــور آزمایشــی تحــت درمــان قــرار 
گیرنــد تــا تاثیرگــذاری ایــن درمــان آزمــوده شــود. درصــد زیــادی از جراحــت هــای مزمنی کــه در 
NHS درمــان مــی شــود، مربــوط بــه جراحــت پــا در بیمــاران دیابتــی اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه تحقیقــات پیشــین نشــان داده 40 درصــد جراحــت هــای دیابتــی حداقــل ســه مــاه طــول می 
کشــد تــا درمــان شــود. در 14 درصــد مــوارد نیــز ایــن زخــم هــا پــس از یــک ســال هنــوز درمــان 

نشــده بودنــد.

ارتباط بین چاقی والدین و تاخیر 
در رشد کودکان کشف شد

طبــق مطالعــه ای در انســتیتو 
ملی ســامت، کــودکان دارای 
ــت  ــن اس ــاق ممک ــن چ والدی
در معــرض خطــر تاخیــر در 

ــن باشــند.  تکوی
در ایــن مطالعــه محققــان داده 
هــای مربــوط بــه بیــش از 
ــال  ــن س ــه بی ــزار زن ک 5 ه
در   2010 تــا   200۸ هــای 
بیمارســتان نیویــورک زایمــان 

ــد. ــع آوری کردن ــد را جم ــرده بودن ک
بــرای ارزیابــی تکویــن، والدیــن پرسشــنامه ای را در مــورد ســن و وضعیــت شــان و مجموعــه 

فعالیــت هــای مربــوط بــه کودکانشــان پــر کردند.
بررســی هــای ایــن محققیــن در انســتیتو ملــی ســامت نشــان داده اســت کــه کودکانــی که 
مــادران چــاق دارنــد، احتمــال ایــن کــه در تســت هــای مربــوط بــه مهــارت هــای حرکتــی 
موفــق نباشــند بیشــتر اســت. مهــارت هــای حرکتــی بــه توانایــی کنتــرل حــرکات عضــات 

کوچــک ماننــد انگشــتان و دســت هــا گفتــه مــی شــود.
همچنیــن ایــن بررســی هــا نشــان داده اســت کــه کودکانی کــه پدر چــاق دارنــد در برقــراری 
روابــط اجتماعــی و آن چــه شایســتگی اجتماعــی نامیــده مــی شــود، بــا مشــکل مواجه شــوند 
و در نهایــت آن هایــی کــه پــدران و مــادران بســیار چــاق دارنــد، توانایــی حــل مشــکات در 

آن هــا ضعیــف اســت.
دلیــل ایــن کــه چــرا چاقــی والدیــن روی خطــر ابتــای کــودکان بــه تاخیــر در تکویــن اثــر 
مــی گــذارد مشــخص نیســت هــر چنــد مطالعــات جانــوری نشــان داده اســت کــه چاقــی 
طــی بــارداری مــی توانــد موجــب افزایــش التهــاب شــود کــه مــی توانــد روی مغــز جنیــن 

اثــر بگــذارد.
در صورتــی کــه ارتبــاط بیــن چاقــی والدیــن و تاخیــر تکوینی اثبات شــود، پزشــکان بایــد وزن 
والدیــن را نیــز طــی برنامــه هــای غربالگــری شــان مونیتــور کننــد و آن را بــه فاکتورهایی که 

در زمــان غربالگــری بایــد بــه آن توجه کننــد اضافــه کنند.

 عکــس هــای خــارق العــاده ای کــه بــا بالگــرد گرفته شــده، 
اعضــای یــک قبیلــه در آمــازون را بــه تصویــر کشــیده که در 
دنیــای کنونــی هنــوز هــم ماننــد اجــداد خــود بــه طــور اولیه 

ــی کنند.  ــی م زندگ
ــگل هــای  ــاق جن ــوچ نشــین در اعم ــن سرخپوســتان ک  ای
ــا  ــد. آنه ــرو زندگــی مــی کنن ــرز پ ــازون و در م موســمی آم
بــه محــض نزدیــک شــدن بالگــرد بــا تــرس میــان درختان 
مخفــی شــدند. امــا ناگهــان یکــی از آنهــا از مخفــی گاه خود 
بیــرون آمــده و نیــزه ای را بــه ســمت بالگــرد پرتــاب کــرد.

ریــکاردو اســتاکرت عــکاس نشــنال جئوگرافیــک، در مســیر 
خــود بــرای بازدیــد از قبیلــه ای دیگــر کــه هــم اکنــون بــا 
شــیوه هــای زندگــی نویــن خــو گرفتــه انــد، بــود. امــا تندباد 
ســبب شــد بالگــرد  مســیر خــود را تغییــر دهــد و اوبــه طــور 

ناگهانــی ایــن قبیلــه سرخپوســتان را دیــد. 
تصــور مــی شــود ایــن همــان قبیلــه بــی نامــی  باشــد کــه 
ــد.  ــده بودن ــاهده ش ــز مش ــای 200۸ و 2010 نی ــال ه در س
زبــان ایــن قبیلــه مشــخص نیســت امــا بــه نظــر مــی رســد 
در ســامت زندگــی مــی کننــد چــون اطــراف آنــان گیاهــان 
مزرعــه مختلفــی مانند مــوز وجــود داشــت. اســتاکرت درباره 
رفتــار ســاکنان قبیلــه مــی گویــد: آنهــا پیامــی داشــتند، نیزه 

هــا بــه معنــای آن بــود کــه مزاحــم مــا نشــوید.

یک قبیله سرخپوستی با سبک زندگی اولیه کشف شد

دانش و  علـــم 
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ساخت مرتفع ترین رصدخانه گرانشی جهان در هیمالیا
 چیــن قصــد دارد مرتفــع تریــن رصدخانــه امــواج گرانشــی 

را در تبــت بســازد. 
 چیــن ایــن رصــد خانــه را در ارتفــاع 5250 متــری باالتــر 
از ســطح دریــا و در نزدیکــی مــرز منطقــه تحــت کنتــرل 
هنــد مــی ســازد. ســاخت رصــد خانــه در ایــن نقطــه بــه 
ســتاره شناســان چینــی کمــک مــی کنــد اطاعــات امواج 
گرانشــی اولیه را در نیمه شمالی کره زمین جمع آوری کنند.  
یائــو ســونکویینگ محقــق ارشــد رصــد خانــه ملــی نجــوم 
از  آکادمــی علــوم چیــن مــی گویــد: نــام ایــن رصــد خانــه 

Ngari  و تلســکوپ اصلــی آن  Ngari No 1 اســت.
ایــن رصدخانــه طــی دو مرحلــه ســاخته مــی شــود کــه در 

دومیــن مرحلــه ســاخت آن، مجموعــه ای از تلســکوپ هــا در ارتفــاع 6 هزار متــری باالتر از ســطح 

دریــا ســاخته مــی شــوند. در همیــن راســتا پیــش بینــی می 
ــه  Ngari  در 2021  ــکوپ رصدخان ــتین تلس ــود نخس ش

میــادی فعالیت خــود را آغاز کند.
ــار تلســکوپ  ــه Ngari در کن ــو  رصــد خان ــه یائ ــه گفت  ب
ــر  قطــب جنــوب در صحــرای شــیلی، یکــی از مراکــز برت
مشــاهده امــواج گرانشــی در نیــم کــره شــمالی خواهــد بود. 
منطقــه Ngari کــه رصــد خانــه در آن ســاخته مــی شــود، 
ــاد، آســمان صــاف و  فعالیــت  ــاع زی ــه دلیــل وجــود ارتف ب
هــای محــدود انســان در منطقــه یکــی از بهتریــن نقــاط در 

جهــان بــرای ردیابــی امــواج در  فضــا اســت.
 ،High Energy Physics  این پروژه توسـط موسسـه

رصدخانه ملی و موسسـه میکروسیسـتم و اطاعات فناوری شانگهای اجرا خواهد شد.

ماده ای 10 برابر قدرتمندتر از 
فوالد ساخته شد

ــی از محققان  گروه
و  قدرتمندتریــن 
مــاده  ســبکترین 
موجــود در جهــان 

را ســاخته انــد. 
بــه ایــن ترتیــب 
انســان یــک گام 
بــه ســاخت مــوادی 
ــه  ــده ک ــک ش نزدی
مــی توانــد انقابــی 
و  معمــاری  در 

ــد. ــاد کن ــا ایج ــر بن ــت زی صنع
ایــن مــاده کــه از گرافــن تشــکیل شــده فرمــی دو بعــدی از کربــن دارد کــه تصــور مــی 
شــود قدرتمنــد تریــن مــاده موجــود در جهــان باشــد امــا چــون فــرم دو بعــدی گرافــن 
بســیار نــازک اســت )ضخامــت آن حــدود یــک اتــم اســت(، بــرای مقاصــد مختلــف نمی 

تــوان از آن اســتفاده کــرد.
در همیــن راســتا محقــان موسســه MIT توانســته انــد بــه وســیله ترکیــب گرمــا و فشــار 

یــک ترکیــب ســه بعــدی از گرافــن بســازند.
آنهــا طــی فرآینــد آزمایــش متوجــه شــدند نمونه هــای ســاخته شــده از ایــن مــاده خلل و 

فــرج دار هــر چنــد تراکمــی کمتــر از فــوالد دارد امــا 10 برابــر آن قدرتمند اســت.

یک فیزیکدان آمریکایی تعداد اشکال مختلف برف در جهان را تخمین زده است. 
جــان نلســون فیزیکــدان و اســتادیار بخــش علــوم جــوی در دانشــگاه آیرزونــا آمریــکا تخمیــن مــی زند 

در جهــان دانــه هــای برف بــا اشــکال بســیار متفاوتــی وجــود دارد.
ایــن رقــم کــه در حقیقــت شــامل یــک عــدد یــک و 76۸ صفــر در مقابــل آن اســت، نشــان مــی دهــد 

احتمــال وجــود دو دانــه بــرف یــک شــکل تقریبــا صفــر اســت.

تخمین تعداد اشکال مختلف دانه های 
برف/ 1 و ۷6۸ صفر مقابل آن!

ماه 100 میلیون سال پیرتر شد
براساس یک نظریه جدید عمر ماه 4.51 میلیارد سال تخمین زده می شود. 

دهــه هــای متمــادی دانشــمندان تصــور مــی کردنــد مــاه، تنهــا  قمــر طبیعــی زمیــن اســت و 
حــدود 4.5 میلیــارد ســال عمــر داد. امــا براســاس یــک نظریه جدیــد مــاه از تحــوالت ناگهانی 
ــدود 100  ــا( و ح ــام تی ــه ن ــخ )ب ــدازه مری ــه ان ــیاره ای ب ــن و س ــان زمی ــا آتشــین می و عمدت

میلیــون ســال پــس از تشــکیل زمیــن کهنســال بــه وجــود آمــده اســت.
ــه شــده اســت.  ــد دانشــگاه UCLA  ارائ ــق جدی ــای تحقی ــه ه ــه براســاس یافت ــن نظری ای
درهمیــن راســتا دانشــمندان تخمیــن مــی زننــد ســن مــاه 40 تــا 140 میلیــون ســال بیشــتر 

ــر باشــد. ــون ســال پیرت ــاه حــدود 100 میلی ــارت دیگــر احتمــال دارد م ــه عب باشــد. ب
در هــر حــال اطاعــات جمــع آوری شــده در ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد مــاه حــدود 4.51 
میلیــارد ســال قبــل شــکل گرفتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب تخمیــن زده مــی شــود مــاه در 60 

میلیــون ســال اولیــه منظومــه شمســی بوجــود آمــده اســت. 
ایــن یافتــه هــا همچنیــن در دانــش مــا از منظومــه شمســی و نحــوه شــکل گیــری و تکامــل 

ســیاره هــای ســنگی آن نقــش مهمــی دارد.

علـــم و دانش

http://mehrnews.com


هـــوا و فضـا

فناوری فضایی در الیحه بودجه سال ۹6 حدود ۲ هزار میلیارد ریال ردیف 
اعتبار دریافت کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته کاهش 4 
درصدی را نشان می دهد. از این رو با توجه به اولویتهای مدنظر برای پروژه 
های فضایی در کشور، به نظر می رسد این میزان اعتبار باید صرف پروژه 
هایی چون عملیاتی شدن نقطه مداری ماهواره زهره ۲ و نیز پرتاب ماهواره 
هایی شود که کار ساخت آنها به اتمام رسیده اما همچنان برزمین مانده اند.
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ــا ــوا و فضــ هـــ

ــه  ــت الیح ــی وضعی ــا بررس ــس ب ــهای مجل ــز پژوهش مرک
بودجــه ســال ۹6 در حــوزه هوافضــا، پیشــنهاد کــرد کــه بــرای 
عملیاتی شــدن نقطــه مــداری »زهــره 2« در جــدول اعتبارات 

متفرقــه، ردیــف مجــزا بــه ایــن طــرح اختصــاص یابــد. 
معاونــت پژوهشــهای زیربنایــی و امــور تولیــدی دفتــر 
مطالعــات ارتباطــات و فناوریهــای نویــن مرکــز پژوهشــهای 
ــال ۹6 را  ــور در س ــای کش ــه هوافض ــه بودج ــس، الیح مجل
بررســی کــرد و بــا توجــه بــه اعتبــارات درنظــر گرفتــه شــده 
بــرای ایــن بخــش، پیشــنهاد کــرد کــه بــا توجــه بــه مهلــت 
ــداری  ــی شــدن نقطــه م ــرای عملیات ــن شــده ب ــی تعیی زمان
»زهــره 2« تــا ســال ۹7 از ســوی اتحادیــه جهانــی ارتباطــات 
ــر  ــه درنظ ــزای بودج ــف مج ــرح، ردی ــن ط ــرای ای )ITU ( ب

ــود. ــه ش گرفت
در الیحــه بودجــه ســال ۹6 بخــش هوافضــا شــامل تقســیم 
بنــدی حــوزه هــای هوایــی، فضایــی و هوافضــا )وزارت بودجه 
ــت  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــاوری( ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــال عل س
ــور  ــی کش ــازمانهای هوافضای ــتگاهها و س ــازمانی دس فراس

ــه اســت. صــورت گرفت
ــش  ــای بخ ــه ه ــارات برنام ــوع اعتب ــی مجم ــور کل ــه ط ب
ــزار و  ــت و از 3ه ــته اس ــدی داش ــش 4 درص ــا کاه هوافض
ــم  ــه رق ــال ۹5 ب ــه س ــون بودج ــال در قان ــارد ری 30۹ میلی
ــال در الیحــه بودجــه ســال ۹6  ــارد ری 3 هــزار و 165 میلی

ــت. ــیده اس رس
ــه  ــور ب ــای کش ــش هوافض ــه بخ ــارات بودج ــوع اعتب مجم
انضمــام اعتبــارات متفرقــه در حــدود 11 هــزار و 255 میلیــارد 
ریــال اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته 15 درصــد افزایش 
داشــته و در حــدود 3 دهــم درصــد از مجمــوع اعتبــارات 

ــود اختصــاص داده اســت. ــه خ ــور را ب ــی کل کش عموم
برایــن اســاس مجمــوع درآمدهــای بخــش هوافضــای کشــور 
ــته و از  ــدی داش ــد 22 درص ــال ۹6 رش ــه س ــه بودج در الیح
مجمــوع 2 هــزار و 322 میلیــارد ریــال در قانــون بودجــه ســال 
۹5 بــه رقــم 2 هــزار و ۸23 میلیــارد ریــال در الیحــه بودجــه 

ســال ۹6 رســیده اســت.
همچنیــن در بررســی بودجــه شــرکتهای بخــش هوافضــا در 
ــوع 50  ــه مجم ــد ک ــخص ش ــال ۹6 مش ــه س ــه بودج الیح
درصــد ســود ویــژه ایــن شــرکتها بالــغ بــر ۸64 میلیــارد ریــال 
ــد  ــدود 2 درص ــال ۹5 ح ــه س ــه بودج ــبت ب ــه نس ــت ک اس

ــت. ــته اس ــش داش کاه
در حــوزه هوایــی ســهم اعتبــارات برنامــه ای در الیحــه بودجه 
ســال ۹6 افــت 11 درصــدی داشــته و از رقــم یکهــزار و 602 
میلیــارد ریــال در ســال ۹5 بــه رقــم یــک هــزار و 425 میلیــارد 
ــوع  ــت. مجم ــیده اس ــال ۹6 رس ــه س ــه بودج ــال در الیح ری
درآمدهــای حــوزه هوایــی در الیحــه بودجــه ســال ۹6 رشــد 
50 درصــدی داشــته و از مجمــوع رقــم یکهــزار و 52 میلیــارد 
ریــال درســال ۹5 بــه یکهــزار و 573 میلیــارد ریــال در الیحــه 

بودجــه ۹6 رســیده اســت.
در حــوزه فضایــی مشــاهده مــی شــود کــه ســهم اعتبــارات 
ــی در الیحــه بودجــه ســال ۹6  ــه هــای حــوزه فضای برنام
رشــد 3 درصــدی داشــته و از مبلــغ یکهــزار و 3۹2 میلیــارد 
ــت.  ــیده اس ــال رس ــارد ری ــزار و 436 میلی ــه یکه ــال ب ری
ــزار  ــی از یکه ــوزه فضای ــای ح ــوع درآمده ــن مجم همچنی
و 170 میلیــارد ریــال در قانــون بودجــه ســال ۹5 بــه رقــم 

ــال در الیحــه بودجــه ســال ۹6  ــارد ری یکهــزار و 155 میلی
رســیده اســت.

حــوزه هوافضــا )ذیــل وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری( در 
الیحــه بودجــه ســال ۹6 در مجمــوع رقــم 304 میلیــارد ریــال 
اعتبــار دریافــت کــرده اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته 4 
درصــد کاهــش داشــته اســت. همچنیــن درآمــد این حــوزه در 
الیحــه بودجــه ســال ۹6 رقــم 100 میلیــارد ریــال پیــش بینی 

شــده اســت.
ــای  ــش هوافض ــه بخ ــای متفرق ــف ه ــار ردی ــوع اعتب مجم
ــزار و ۹0  ــم ۸ ه ــه رق ــال ۹6 ب ــه س ــه بودج ــور در الیح کش
میلیــارد ریــال مــی رســد کــه نســبت بــه قانــون بودجــه ســال 

ــته اســت. ــد داش ــته 25 درصــد رش گذش
اعتبــارات موضــوع »2-۸« سیاســتهای کلــی علــم و فنــاوری، 
اباغــی توســط مقــام معظــم رهبــری در الیحــه بودجه ســال 
۹6 منظــور شــده اســت کــه مجمــوع اعتبــارات آن بــه منظــور 
توســعه حــوزه هــای فضایــی و هوافضــای کشــور رقــم 31۸ 

میلیــارد ریــال اســت.
مرکــز پژوهشــهای مجلــس در ادامــه رونــد بررســی الیحــه 
بودجــه ســال ۹6 پیشــنهاد کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــرآورد اعتبــارات هزینــه و تملــک  عــدم همخوانــی ارقــام ب
ــل  ــعه حم ــرح »توس ــی ط ــرمایه ای مل ــای س ــی ه دارای
ــت  ــرح از لیس ــن ط ــه ای ــف بودج ــی« ، ردی ــل هوای و نق
اعتبــارات طرحهــای اســتانی خــارج شــده و در لیســت 
اعتبــارات طرحهــای تملــک دارایــی ســرمایه ای ملــی قــرار 

ــرد.  گی
درهمیــن حــال پیشــنهاد شــده کــه عناویــن ردیــف هــای 
بودجــه در رابطــه بــا فعالیتهــای »فــروش تصاویــر ماهــواره 
هــای سنجشــی عملیاتــی « و » فــروش پهنــای بانــد 
ــرار  ــه ق ــه ب ــا توج ــی« ب ــی عملیات ــای مخابرات ــواره ه ماه
ــه »  ــب ب ــه ترتی ــه ای ب ــارات هزین ــف اعتب ــن در ردی گرفت
ــی « و  ــی عملیات ــای سنجش ــواره ه ــر ماه ــن تصاوی تأمی
ــی  ــی عملیات ــد ماهــواره هــای مخابرات ــای بان »تامیــن پهن

ــد. ــر یاب « تغیی

ــا وظایــف دســتگاههای حاکمیتــی درخصــوص  ــاط ب  در ارتب
ارائــه خدمــات ارزش افــزوده بایــد گفــت کــه اگــر خــود دولت 
ــرارداد  ــق ق ــا از طری ــد ی ــه ده ــزوده را ارائ ــات ارزش اف خدم
ــدام  ــی اق ــش خصوص ــور بخ ــه اپرات ــوز ب ــق مج ــای ح اعط
کنــد، مقادیــر هزینــه ای چنیــن ردیــف هایــی در فعالیتهــای 
توســعه زیرســاخت ارائــه خدمــات ارائــه ارزش افــزوده فضایــی 
لحــاظ مــی شــود. بنابرایــن عنــوان ردیــف فعالیــت در رابطــه 
بــا »ارائــه سرویســهای بــا ارزش افــزوده فضایــی« بــه فعالیت 
ــزوده  ــا ارزش اف ــهای ب ــه سرویس ــاخت ارائ ــعه زیرس » توس

فضایــی« تغییــر یابــد.
در ردیــف شــماره 121 اعتبــارات متفرقــه بــا عنــوان » وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات- تــوازن منطقــه ای و کاهــش 
ــتانهای  ــق و اس ــن مناط ــی بی ــی و دیجیتال ــکاف اطاعات ش
کشــور و زیرســاختهای ماهــواره ای« ، شــفاف ســازی میــان 
ــا  ــت و ب ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــی و غیرفضای ــوزه فضای ح
توجــه بــه مقــدار بــاالی ایــن اعتبــارات، در محاســبات بودجــه 

ــی نظمــی شــده اســت. ای موجــب ب
ــی  ــه جهان ــت اتحادی ــان مهل ــه پای ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ارتباطــات )ITU ( بــه ایــران تــا ســال ۹7 مبنــی بــر عملیاتــی 
شــدن »نقطــه مــداری ماهــواره زهــره 2 «در فضــا و اهمیــت 
فــوق العــاده ایــن موضــوع، ردیــف بودجه فضایــی ایــن برنامه 
بایــد از حــوزه هــای غیرفضایــی تفکیــک شــود و عنــوان یک 

ردیــف مجــزا در جــدول اعتبــارات متفرقــه لحــاظ شــود.
ــرد  ــام ک ــس اع ــهای مجل ــز پژوهش ــال مرک ــن ح درهمی
ــاز  ــق امتی ــول ح ــن و وص ــازه تعیی ــون اج ــب قان ــه تصوی ک
ــرات از  ــت و مخاب ــه پس ــی در زمین ــش غیردولت ــت بخ فعالی
ســوی مجلــس شــورای اســامی، اقــدام حمایتــی مجلــس از 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســت کــه مــی توانــد 
بــه توســعه حــوزه فضایــی کشــور با هــدف توســعه خدمــات و 
کاربردهــای فضایــی کمــک کند.برایــن اســاس پیشــنهاد می 
شــود ســهم حــوزه فضــا بــه صــورت شــفاف مشــخص شــود. 
امــا در ایــن خصــوص چنــدان بــه حــوزه فضــا توجــه نشــده 

ــت. اس

بررسی الیحه بودجه 96 هوافضای کشور
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ــوا و فضــا هـــ

وزیــر ارتباطــات گفــت: مجــوز شــورای اقتصــاد را برای ســاخت 
ماهــواره سنجشــی بــا شــرکت روســی اخــذ کردیــم و پــس از 

بــاز شــدن LC  ســاخت ایــن ماهــواره آغــاز خواهــد شــد. 
محمــود واعظــی در چهارمین جشــنواره تجلیل از پژوهشــگران 
ــی یکــی از  ــاوری  فضای ــت: فن ــران گف ــی ای پژوهشــگاه فضای
یکــی از  فناوریهــای مهمــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری 
ــی  ــت های کل ــم در سیاس ــال ه ــد و امس ــد دارن ــر آن تاکی ب
برنامــه ششــم کــه از طــرف ایشــان ابــاغ شــد، نــگاه ویــژه  بــه 
بخــش فضایــی اســت و بــه هیــچ عنــوان نبایــد در انجام پــروژه 

هــای ایــن بخــش خللــی ایجــاد شــود.
وزیـر ارتباطـات از تامیـن ماهـواره هـای مخابراتی و سنجشـی 
مـورد نیاز کشـور همپـای سـاخت و پرتـاب ماهواره هـای بومی 
خبـر داد و گفـت: تامیـن ماهـواره هـا بـا توجـه بـه کارهـای 
پژوهشـی در زمینـه سـاخت ماهواره هـای بومی پیش مـی رود.
وی بــه انجــام مذاکــرات فشــرده بــا کشــورهای دارای فنــاوری 
ــواره  ــاخت ماه ــه س ــزود: در زمین ــرد و اف ــاره ک ــواره اش ماه
ــیدیم و مجــوز  ــه نتیجــه رس ــی ب ــرکت روس ــا ش سنجشــی ب

شــورای اقتصــاد را هــم اخــذ کــرده کــه پــس از بــاز شــدن ال 
ســی ســاخت آن آغــاز خواهــد شــد و تــا دو ســال آینده ماهــواره 
ــه فضــا ارســال کنیــم.  ــا مدیریــت ایرانــی ب ملــی سنجشــی ب
بــرای ماهــواره ملــی مخابراتــی هــم بــا چنــد کشــور در حــال 

ــی هســتیم. رایزن
ــی  ــواره ط ــاب 3 ماه ــال از پرت ــن ح ــات در عی ــر ارتباط وزی
امســال و ســال بعــد خبــر داد و گفــت: 3 ماهــواره آمــاده پرتــاب 
ــی  ــرداری تبلیغات ــی بهره ب ــا کار علم ــم ب ــا نداری ــا بن ــت ام اس
ــر کار پیشــرفت را  کنیــم چــرا کــه در مســایل علمــی توجــه ب

ــد. تضمیــن مــی کن
وی بــا تاکیــد بــر تقویــت بنیــه علمــی پژوهشــگاه  گفــت: بایــد 
ــا  ــم ب ــش داد و امیدواری ــی را افزای ــات علم ــداد اعضــای هی تع
ــاهد  ــن بخــش ش ــه ای ــه خــوب اختصــاص داده شــده ب بودج

ــیم . ــوزه باش ــن ح ــی درای ــال خوب س
ــا دانشــگاه  واعظــی درعیــن حــال خواســتار افزایــش ارتبــاط ب
هــا شــد و افــزود: بایــد یــک رابطــه علمــی و همــکاری نزدیک 

برقــرار کــرد .

اخذ مجوز شورای اقتصاد برای ماهواره سنجشی/ رایزنی برای ماهواره ملی

اساســنامه تشــکیل موسســه پژوهشــی توســعه علــوم، فنــاوری و کاربردهــای فضایی در دانشــگاه 
تهــران بــه امضــا رســید. 

ــان  ــی می ــای فضای ــاوری و کاربرده ــوم، فن ــعه عل ــنامه تشــکیل موسســه پژوهشــی توس اساس
ــی  ــز مل ــس مرک ــی رئی ــر منطق ــران و منوچه ــگاه ته ــس دانش ــادی رئی ــی احمدآب ــود نیل محم

فضایــی ایــران بــا هــدف توســعه پژوهــش و فنــاوری در زمینه هــای علــوم، فنــاوری و کاربردهای 
فضایــی امضــا شــد.

محمــود نیلــی احمدآبــادی رئیــس دانشــگاه تهــران در ایــن جلســه گفــت : دانشــگاه تهــران بــه 
لحــاظ کار بــا صنعــت، بیشــترین تعــداد موسســات مشــترک را دارد و بــه  رغــم مشــکاتی کــه 

وجــود داشــته، پایــداری کــرده و هیــچ  یــک از ایــن موسســات منحــل نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط فعلــی اکثــر منابــع مالــی و تصمیم هــا در اختیــار دولت اســت، 
ایجــاد موسســات مشــترک را یکــی از بهتریــن روش هــای همــکاری دانشــگاه و صنعــت عنــوان 
ــری از متخصصــان صنعــت و دانشــگاه  ــن موسســات بهره گی ــزود: مســاله مهــم در ای کــرد و اف

اســت.
ایــن اساســنامه بــا هــدف توســعه فنــاوری و نوآوری هــای مرتبــط بــا حــوزه فضایــی و حرکــت در 
راســتای کاهــش فاصلــه فنــاوری، افزایــش بهــره وری و رقابت پذیــری صنایــع فضایــی کشــور، 
ــی  ــاوری و کاربردهــای فضای ــاز در زمینه هــای فن ــورد نی ــور م ــف، اجــرا و تجاری ســازی ام تعری

راه انــدازی مــی شــود.
همچنیــن در ایــن موسســه بــا تاکیــد بــر فناوری هــای پیشــرفته، کمــک بــه توســعه روابــط 
و تعامــات خارجــی و بین المللــی بــا مراکــز تامیــن و ترویــج فناوری هــای نویــن مرتبــط بــا 
حــوزه فضایــی، مشــارکت در تامیــن نیــروی انســانی متخصــص مــورد نیــاز بــرای توســعه و 
ارتقــا بهــره وری در حــوزه طراحــی، ســاخت و فناوری هــای فضایــی و خدمــات فضــا ایجــاد 

خواهــد شــد.

موسسه پژوهشی علوم و فناوری فضایی دانشگاه تهران راه اندازی می شود

ــت  ــتفاده از ظرفی ــر اس ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــاون پژوهش مع
هــای علمــی دانشــگاه تهــران در حــوزه فضایــی تاکیــد کــرد 
وگفــت: امیدواریــم اســتفاده از پتانســیل دانشــگاه در ایــن حــوزه 

ــرای کشــور شــود.  ــد منشــا خدمــات مفیــدی ب بتوان
ــه  ــنامه موسس ــای اساس ــه امض ــان، در جلس ــد رحیمی محم
مشــترک پژوهشــی توســعه علــوم فنــاوری و کاربــردی فضایی 
ــی و دانشــگاه تهــران گفــت: مهــم  ــی فضای ــن مرکــز مل بی
ــن  ــیل ای ــتفاده از پتانس ــه اس ــن تفاهم نام ــدف ای ــن ه تری
دانشــگاه بــرای گســترش موضوعــات حــوزه فضــا در کشــور 
ــگاه  ــن دانش ــود ای ــی موج ــای علم ــت ه ــا از ظرفی ــت ت اس

ــتفاده شــود. ــر اس بهت

وی افــزود: تاســیس موسســه پژوهشــی مشــترک بیــن مرکــز 
ملــی فضایــی و دانشــگاه تهــران یــک اقــدام خــوب و بــزرگ 
اســت و امیدواریــم ایــن موسســه منشــا خدمــات مفیــدی برای 

کشــور شــود.
ــد اقدامــات  ــان، تفاهم نامــه مذکــور مــی توان ــه گفتــه رحیمی ب
فضایــی دانشــگاه را سیســتماتیک کــرده و همــه بخــش هــای 
مرتبــط بــا ایــن حــوزه را درگیــر فعالیــت هــای فضایــی کنــد.

ــد در حــوزه نقشــه  ــح کــرد: ایــن موسســه مــی توان وی تصری
ــی و  ــع طبیع ــی، مناب ــی و زمین ــل هوای ــل و نق ــرداری، حم ب
ــه کنــد. ــه جامعــه ارائ ــی ب جنــگل داری و غیــره خدمــات خوب

معــاون پژوهشــی دانشــگاه تهــران بیــان کــرد: ایــن موسســه 

ــی  ــات ترویج ــی اقدام ــوزه فضای ــد در ح ــی توان ــترک م مش
انجــام داده و داده هــای فضایــی را دریافــت کــرده و در اختیــار 

ــرار دهــد. ــز ق مراک

ضرورت استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه تهران در حوزه فضایی
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ــا ــوا و فضــ هـــ

رئیــس مرکــز ملــی فضایــی ایــران گفــت: موسســه مشــترک 
ــد  ــران 60 درص ــگاه ته ــی و دانش ــی فضای ــز مل ــی مرک فضای

ــد.  ــی می کن ــی را اجرای ــول فضای ــای مغف کاربری ه
ــه  ــنامه موسس ــای اساس ــه امض ــی، در جلس ــر منطق منوچه
مشــترک پژوهشــی توســعه علــوم فنــاوری و کاربــردی فضایی 
بیــن مرکــز ملــی فضایــی و دانشــگاه تهــران، بیــان کــرد: 60 
ــه  ــعه یافت ــا توس ــه در دنی ــی ک ــای فضای ــری ه ــد کارب درص
اســت در ایــران مغفــول مانــده کــه امیدواریــم بــا تشــکیل ایــن 
موسســه مشــترک، کاربری هــای مغفــول مانــده اجرایــی شــود.
وی افــزود: دانشــگاه تهــران باالتریــن توانمنــدی و توانایــی 
را دارد کــه بــه مرکــز ملــی فضایــی در حــوزه توســعه 
ــای  ــم نیروه ــرا ه ــد زی ــک کن ــی کم ــای فضای ــری ه کارب
متخصــص و تحصیــل کــردگان خوبــی دارد و هــم دانشــکده 
ــه در دانشــگاه فعــال  ــن زمین ــادی در ای هــای تخصصــی زی

ــتند. هس
بــه گفتــه منطقــی، بــا هــدف توســعه فنــاوری فضــا در کشــور 
ــی و  ــی فضای ــز مل ــن مرک ــی بی ــکاری فضای ــه هم تفاهم نام
دانشــگاه تهــران منعقد شــد کــه امضــای اساســنامه آن صورت 
ــاز  ــن موسســه آغ ــت ای ــه زودی فعالی ــم ب ــت و امیدواری پذیرف

شــود.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ماموریــت مرکــز ملــی 
ــام  ــن تم ــذاری بی ــت گ ــی و سیاس ــران هماهنگ ــی ای فضای
نهادهــای مربــوط بــه فضــا در کشــور اســت، ایــن تفاهم نامــه 
ــگاه  ــتر دانش ــارکت بیش ــرای مش ــت و ب ــن جه ــز در همی نی

ــت. ــده اس ــن ش ــی تدوی ــوزه فضای ــران در ح ته
ــا همــه دانشــگاه هــا در حــوزه فضایــی ورود  ــزود: تقریب وی اف
کــرده انــد و فقــط دانشــگاه تهــران اســت کــه بــا وجود داشــتن 
پتانســیل بــاال از نظــر امکانــات و نیــروی انســانی هنــوز چندان 

ــا  ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــده اس ــی نش ــای فضای ــت ه وارد فعالی
ــن  ــران در ای ــگاه ته ــارکت دانش ــه مش ــن تفاهم نام ــاد ای انعق

ــد. حــوزه افزایــش یاب
بــه گفتــه منطقــی، مرکــز ملــی فضایــی در ایــن تفاهم نامــه به 
دنبــال ایــن اســت کــه یــک پــروژه بنیــادی و بــزرگ در حــوزه 
فضایــی را بیــن نهادهــای مرتبــط فضایــی و دانشــگاه تهــران 
ــردی  ــی کارب ــه پژوهش ــکیل موسس ــه تش ــرده ک ــی ک اجرای
ــد بســیاری از نیازهــای کاربردهــای حــوزه  مشــترک مــی توان

فضایــی کشــور را مرتفــع کنــد.
 رئیــس مرکــز ملــی فضایــی ایــران تصریــح کــرد: در صــورت 
تشــکیل موسســه پژوهشــی مشــترک فضایــی بین مرکــز ملی 
فضایــی و دانشــگاه تهــران، ایــن دانشــگاه تبدیــل بــه مرجعــی 
بــرای فعالیــت هــای فضایــی مــی شــود؛ زیــرا ایــن دانشــگاه 
بســیار جامــع بــوده و مــی توانــد بســیاری از علــوم و فناوریهای 

حــوزه فضایــی کشــور را پوشــش دهــد.
ــود،  ــورات موج ــاف تص ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب منطق
ــای تخصصــی  ــری ه ــه کارب ــا ب ــی تنه ــای فضای ــری ه کارب
محــدود نمــی شــود، گفــت: کاربــری هــای عمومــی فضایــی را 
نبایــد نادیــده گرفــت و بایــد از امکانــات فضایــی در حــوزه های 
ــات  ــس، خدم ــت، پلی ــط زیس ــس، محی ــد اورژان ــی مانن عموم
ــوزه  ــای ح ــم و کاربرده ــتفاده کنی ــز اس ــی نی ــی و پژوهش فن

ــم. ــر کنی ــی را گســترده ت فضای
ــی  ــع مال ــن مناب ــرای تامی ــت علمــی ب وی اظهــار کــرد: معاون
تشــکیل ایــن موسســه و کارهــای اجرایــی آن آمــاده همــکاری 

اســت و در ایــن زمینــه مشــکلی نداریــم.

ــدی  ــی از توانمن ــات فضای ــاخت قطع ــرای س ب
ــم ــتفاده کنی ــا اس ــگاه ه دانش

ســید مجتبــی رضــوی معــاون مرکــز ملــی فضایــی نیــز در این 
جلســه، گفــت: ایــن موسســه مشــترک فضایی مــی توانــد یک 
ایســتگاه زمینــی بــرای دریافــت داده هــا باشــد و بعــد ایــن داده 
هــا در بخــش هــای مختلــف دانشــگاه بــا توجــه بــه تخصصی 

کــه هســت ارائــه شــود.
وی تصریــح کــرد: ایــن موسســه زنجیــره رابــط بیــن دولــت و 
صنعــت خواهــد بــود و داده هــای مــورد نیــاز در حــوزه کاربــری 
هــای فضایــی را ارائــه خواهــد کــرد تــا مــورد اســتفاده کاربــران 

بخــش هــای مختلــف قــرار گیــرد.
ــر  ــواره ب ــواره و ماه ــد ماه ــار تولی ــوی، در کن ــه رض ــه گفت ب
توافقاتــی نیــز در حــوزه ســاخت قطعــات نیــز در کشــور وجــود 
ــی دانشــگاه هــای  ــرای آن کار از توانای ــم ب دارد کــه مــی توانی
مختلــف بهــره ببریــم تــا دیگــر نیــاز بــه واردات در ایــن حــوزه 

نداشــته باشــیم.

60 درصد کاربریهای فضایی در ایران مغفول مانده است 

محققــان کشــور بــا تحقیقــات خود نشــان 
ــه ای مــی  ــدان هــای پیمان ــد کــه می دادن
ــانگردی  ــم زدن همس ــدون بره ــد ب توانن
فضایــی، در فیزیــک کیهــان اولیــه ســهم 
داشــته و اثــرات مشــاهده پذیــری در 

ــد.  ــی بگذارن ــه کیهان ــش زمین تاب
آزاده ملـک نـژاد، مجـری طـرح »میـدان 
هـای پیمانـه ای و کیهـان شناسـی عالـم 
اولیـه« اظهـار داشـت: در ایـن طـرح برای 
اولیـن بـار بـه مطالعـه اثـر میـدان هـای 
 )non-Abelian( پیمانه ای غیـر ابلـی
در فیزیـک عالم اولیه پرداخته شـده اسـت.
وی اظهــار داشــت: همچنیــن بــه واســطه 
ــاف  ــر خ ــم ب ــان دادی ــروژه نش ــن پ ای
آنچه که پیــش از این تصور می شــد میدان 
هــای پیمانه ای می توانند بــدون برهم زدن 
همســانگردی فضایــی، در فیزیــک کیهان 

اولیــه ســهم داشــته و اثــرات مشــاهده پذیــری در تابــش زمینــه 
کیهانــی بگذارنــد. وی افــزود: از ایــن میــان مــی تــوان بــه تولید 
ــه« در  ــارن  »پاریت ــت تق ــده« و شکس ــی »قطبی ــواج گرانش ام

تابــش کیهانــی اشــاره کــرد.
ملــک نــژاد بــا بیــان اینکــه پیــش از انجــام ایــن طــرح بــه دلیل 
اینکــه تصــور می شــد میــدان هــای پیمانــه ای بــا تقــارن های 

ــد،  ــی ش ــه نم ــر گرفت ــرات در نظ ــن اث ــازگارند ای ــی ناس کیهان
اظهــار داشــت: ایــن میــدان ها عــاوه بر اثــرات منحصر بــه فرد 

مشاهداتی اثرات جالب و بسیار مهم نظری نیز دارند.
وی خاطـر نشـان کـرد: به طور مشـخص بـا کمـک ناهنجاری 
گرانشـی در نمونه اسـتاندارد ذرات و به دلیل شکسـت پاریته، می 
تـوان مسـئله عـدم تقـارن مـاده و پادمـاده در عالم را بـه صورت 

طبیعی توضیـح داد.

مجــری طــرح ادامــه داد: همچنیــن در 
راســتای درک بهتــر ایــن دســته از نمونــه 
هــای تورمــی، قضیــه تعمیــم یافتــه 
والــد )Robert Wald( را در نســبیت 
ــد  ــان مــی کن ــم کــه بی ــت کردی ــام ثاب ع
ــورم  ناهمســان گــردی هــای آمــاری در ت
ــدان  ــور می ــد در حض ــی توانن ــی م کیهان
هــای اســپین باالتر تا حــد بیشــینه از مرتبه 

»پارامتــر غلتــش« آرام رشــد کند.
ملــک نــژاد عنــوان کــرد: قضیــه والــد تنها 
بــه بررســی فضــا زمــان دقیقــا »دســیته« 
پرداختــه و نمــی توانســت رشــد ناهمســان 
گــردی هــا در برخــی نمونــه هــای تورمی 

را توضیــح دهــد.
ــل  ــه دلی ــن طــرح ب ــد داشــت: ای وی تاکی
اهمیــت نظــری و مشــاهداتی، مــورد توجه 
بســیاری از پژوهشــگران جهــان قــرار 
گرفتــه و زوایــای دیگــری از آن مطالعــه و بررســی شــده اســت.

ــه«  ــم اولی ــی عال ــان شناس ــه ای و کیه ــدان پیمان ــرح »می ط
توســط آزاده ملــک نــژاد انجــام گرفتــه و در هجدهمیــن 
جشــنواره جــوان خوارزمــی رتبــه دوم پژوهــش هــای بنیــادی 
در گــروه علــوم پایــه را کســب کــرده و با همــکاری پژوهشــگاه 

ــه اســت. ــادی انجــام گرفت ــای بنی پژوهــش ه

مطالعه سهم میدان های پیمانه ای در فیزیک کیهان اولیه
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ــوا و فضــا هـــ

همایش »تجربه سفر به فضا« 
برگزار می شود 

انجمــن نجــوم ابــن هیثــم همایــش تجربــه ســفر بــه فضــا را همــراه بــا رصــد 
آســمان شــب برگــزار مــی کنــد. 

انجمــن نجــوم ابــن هیثــم در تهــران همایــش »تجربــه ســفر بــه فضــا« را بــا 
ــوردی برگــزار مــی کنــد. ایــن  ــرزو، مــروج علــوم فضــا ن حضــور  ســیروس ب
همایــش در روز هفتــم بهمــن مــاه همــراه بــا رصــد آســمان شــب ایــران برپــا 

خواهــد شــد.
عموم مردم می توانند در این همایش شرکت کنند.

ایــن انجمــن نجــوم توســط منجمــان آماتــور در تهــران، اقــدام بــه برگــزاری 
همایــش هــا و کاس هــای آموزشــی بــرای افــراد عاقمنــد بــه علــم نجــوم و 

رویــداد نجومــی مــی کنــد.

تصویر ناسا از یک کهکشان 
لیزری منتشر شد

ــزر  ــک مگامی ــاده ای از ی ــارق الع ــر خ ــا تصاوی ــازمان ناس ــز س ــی از مراک  یک
ــت.  ــرده اس ــر ک منتش

 مرکــز  Goddard Space Flight Center ناســا به وســیله تلســکوپ 
 Irasهابــل از یــک مگامیــزر عکســبرداری کــرده اســت. ایــن مــگا میــزر کــه
ــول  ــزری غ ــکل از لی ــانی متش ــت کهکش ــام دارد، در حقیق 16399-937  ن
پیکــر در فضــا اســت. ایــن نــوع میزرهــا بــا نــوری غیــر قابــل مشــاهده در فضا 

منفجــر مــی شــوند.
 Iras ،همچنین برخاف کهکشــان راه شــیری که یک هســته در مرکز خود دارد

دارای دو مرکز اســت که با کندی در حال ادغام هســتند.
هســته جنوبــی ایــن کهکشــان قابلیــت ســتاره ســازی دارد امــا هســته شــمالی 
ــر حجــم  ــون براب ــی اســت کــه اســت کــه 100 میلی ــان ســیاهچاله های میزب
خورشــید هســتند. فعــل و انفعــال میــان ایــن دو و تندبــاد کهکشــانی در حــال 

وقــوع ظاهــر زیبایــی بــه ایــن کهکشــان داده اســت. 

دقیق ترین عکس ناسا از کهکشان مرموز 
 تلســکوپ هابــل دقیــق تریــن عکس 
موجــود از کهکشــان مرمــوز را گرفتــه 

اســت. 
ایــن کهکشــان در فاصلــه 370میلیون 
ــد و  ــرار دارن ــن ق ــوری زمی ــر ن کیلومت
ــود  ــه از وج ــت ک ــمندان مدتهاس دانش
آن مطلــع هســتند، امــا  تاکنــون هیــچ 
ــود  ــاختار آن وج ــی از س ــس دقیق عک

ــت. نداش
ایــن عکــس نشــان مــی دهــد ســیاره 
ــت  ــدان معناس ــن ب ــته دارد. ای دو هس

کــه کهکشــان در نتیجــه  برخــورد دو کهکشــان دیگــر بــا یکدیگــر ســاخته شــده و  هنــوز هــم فرایند ادغــام دو 
هســته آنهــا درحــال انجــام اســت. جالــب آنکــه هرچنــد در ایــن عکــس بــه نظــر مــی رســد دو هســته بســیار 
نزدیــک یکدیگــر هســتند امــا در حقیقــت 11 هــزار ســال نــوری بــا یکدیگــر فاصلــه دارنــد. از تمــام ایــن مــوار 
مهمتــر آنکــه تصویــر هابــل نشــان دهنــده یــک ســیاهچاله عظیــم بــا حجمــی 100 میلیــون برابــر بیــش از 

حجــم خورشــید اســت.
همچنیــن کهکشــان  IRAS 163۹۹-0۹37  شــبیه یــک لیــزر بــزرگ ســتاره شناســی عمــل مــی کنــد. ایــن 
کهکشــان بــه جــای پرتــاب اشــعه هــای قابــل مشــاهده، طیفــی از امــواج بســیار قدرتمنــد میکروویــو یــا مــگا 
میزرهــا را منتشــر مــی کنــد. ناســا دربــاره آن مــی گویــد:  ایــن کهکشــان  یکــی از هیجــان انگیزتریــن  نمونــه 

هــای نــوع خــود اســت کــه میزبــان مگامیــزر اســت.
میزرهــا در سراســر جهــان وجــود دارنــد. آنهــا در هرجایــی تشــکیل مــی شــوند کــه ابرهــای مولکولــی غبــار 
امــواج میکروویــوی را کــه از میــان آنهــا گــذر مــی کننــد، تقویــت کننــد. بــه ایــن ترتیب قــدرت ایــن امــواج که 

در فضــا پرتــاب مــی شــوند، چنــد برابــر خواهــد شــد.  

کهکشان راه شیری ستاره می دزدد 
جاذبــه کهکشــان راه شــیری ســتارگان کهکشــان هــای دیگــر را بــه ســمت خــود می کشــد و بــه عبــارت دیگر 

آنهــا را مــی دزدد. 
ــان راه  ــتارگان در کهکش ــن س ــت تری ــورد از دوردس ــونیان 11 م ــز هاروارد-اسمیتس ــات مرک ــاس تحقیق براس
شــیری حــدود 300 هزارســال نــوری بــا زمیــن فاصلــه دارنــد. امــا نیمــی از ایــن ســتارگان بــه کهکشــان راه 

ــد. شــیری تعلــق ندارن
بــه عبــارت دیگــر پنــج ســتاره از یــک کهکشــان کوچــک دزدیــده شــده انــد کــه دور کهکشــان راه شــیری می 

. خند چر
ــام دارد یکــی از 12 کهکشــانی اســت کــه دور راه شــیری مــی  ــه کــه ســاجیتاریوس ن ــن کهکشــان کوتول ای

ــد. چرخن
درهــر بــار چرخــش، جاذبــه راه شــیری کهکشــان هــای کوچکتــر را بــه ســمت خــود مــی کشــد و بــه از هــم 

پاشــیدن آنهــا منجــر مــی شــود.  
این امر منجر می شود ستارگان در کهکشان های کوتوله به نقاط دور در فضا پرتاب شوند.
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دریافت سیگنال رادیویی از ورای 
کهکشان راه شیری

محققان 6 سیگنال رادیویی از مکانی بسیار دورتر از کهکشان راه شیری دریافت کرده اند. 
در مــاه مــارس دانشــمندان 10 ســیگنال قدرتمنــد رادیویــی از همین منطقــه دریافت کــرده بودند. 
ایــن امــواج ســریع رادیویــی)FBR( گریــزان تریــن و انفجــاری تریــن ســیگنال هایی هســتند که 
تاکنــون در فضــا کشــف شــده انــد. آنهــا فقــط چنــد میلی ثانیــه طــول می کشــند. امــا انــرژی که 
آنهــا در مــدت زمانــی کوتــاه آزاد مــی کننــد، بــه انــدازه انــرژی اســت کــه خورشــید طــی یــک روز 
تولیــد مــی کنــد. درهرحــال دانشــمندان بــا وجــود قــدرت خــارق العــاده ایــن ســیگنال هــا هنــوز 

نحــوه شــکل گیــری آنهــا را نمــی دانند.
ــا نیســت. دانشــمندان  ــودن آنه ــا، ناشــناخته ب ــاره FBR ه ــه دلیــل دانــش کــم انســان درب البت
تخمیــن مــی زننــد روزانــه حــدود دو هــزار FBR در سراســر جهــان بــه وجــود مــی آیــد امــا چــون 

عمــر کوتاهــی دارنــد، ردیابــی آنهــا کار مشــکلی خواهــد بــود.
ایــن درحالی اســت که دانشــمندان در ســال 2007 میــادی FBR را کشــف کردند و در اوایل ســال 
جاری دانشــمندان توانســتند به اندازه ای فعالیت های خود را ســرعت بدهند تا این ســیگنال ها را به 

طــور واقعــی دریافــت کنند.  

شهاب سنگی از کنار زمین رد شد
شب گذشته  شهاب سنگی به اندازه یک ساختمان 10 طبقه از کنار زمین رد شد. 

ــن  ــه ای ــرد. فاصل ــه رصــد ک ــام گرفت ــه 2017AG13 ن ــن شــهاب را  ک ــا  ای دانشــگاه آریزون
شــهاب ســنگ بــا زمیــن بــه انــدازه نصــف فاصلــه مــاه تــا کــره خاکــی تخمیــن زده می شــود.
ــا  ــوده ب ــر ب ــا 34 مت ــد شــهاب ســنگ 2017AG13 کــه 15 ت  دانشــمندان تخمیــن مــی زنن

ــار زمیــن رده شــده اســت. ســرعت 16 کیلومتــر در ثانیــه از کن
 اریــک فلدمــن یکــی از ســتاره شناســان موسســه Salooh در ایــن بــاره مــی گویــد: ایــن 
شــهاب ســنگ بــا ســرعت خــارق العــاده ای از کنــار مــا رد شــد و در حقیقــت از مــدار دو ســیاره 

زمیــن و ونوس رد شــده اســت.
بــه گفتــه دانشــمندان انــدازه 2017AG13 تقریبــا مشــابه شــهاب ســنگی اســت کــه در 2013 

میادی در روســیه فرودآمد.

ارسال سیگنالهای فضایی از 201۸ با 
هدف جستجوی حیات

ــتجوی  ــادی در جس ــکا از 201۸ می ــکو آمری ــی در سانفرانسیس ــر انتفاع ــه غی ــک موسس ی
ــی فرســتد.  ــه فضــا ســیگنال م ــات، ب حی

ــرای یافتــن ســاکنان دیگــر فضــا اســت. داگاس واکــوش  ــاد METI جســتجو ب هــدف بنی
مدیر این موسســه می گوید: دانشمندان در سال 1۹74 میادی نیز با استفاده از تلسکوپ رادیویی 
ــد امــا نتوانســتند هیــچ نتیجــه مثبتــی  ــه فضــا ســیگنال هایــی فرســتاده بودن Arecibo ب

دریافــت کننــد.
 بــه همیــن دلیــل دانشــمندان موسســه METI تصمیــم گرفتــه انــد ســیگنال هــای پیچیــده 
تــری بــه فضــا بفرســتند کــه برخــی جزئیــات دربــاره منظومــه شمســی، حیــات روی زمیــن و 
انســان هــا را در خــود دارد.  محققــان ایــن اطاعــات را بــه شــکل دوگانــه کــد گــذاری مــی 
کننــد و موجــودات فضایــی مــی تواننــد ایــن پیــام هــا را رمزگشــایی کــرده و از وجــود انســان 

هــا و حیــات در زمیــن مطلــع شــوند.
ــی  ــا موجــودات فضای ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــام ب ــد ارســال پی در هــر حــال برخــی معتقدن
غیــر ممکــن اســت زیــرا آنهــا میلیــون هــا ســال نــوری از ماجلوتــر هســتند. برخــی دیگــر نیز 
معتقدنــد برخــورد دو تمــدن بــا یکدیگــر همیشــه بــه انقــراض یکــی از آنهــا  منجــر می شــود. 

بنابرایــن بایــد از ارســال پیــام بــه فضــا خــودداری کــرد.  

شناسایی جلبکهای مضر خلیج فارس 
با ماهواره سنجش از دور

معــاون ســازمان فضایــی ایــران از انجــام طــرح شناســایی وضعیــت جلبــک هــای مضــر در خلیج 
فــارس و دریــای عمــان بــا اســتفاده از فنــاوری فضایــی ســنجش از دور خبــر داد. 

محمدهمایــون صــدر بــر نقــش مثبــت فنــاوری ســنجش از دور در حفــظ محیــط زیســت و برنامه 
ــه زمینــه وســیع فعالیتهــای ســنجش از دور  ــا اشــاره ب ریــزی هــای توســعه ای تاکیــد کــرد و ب
افــزود: یکــی از مهمتریــن مزایــای ســنجش از دور، بررســی و مقایســه رونــد تغییــرات محیطی در 

طــول زمــان اســت.
ــا  ــرد: ب ــح ک ــران، تصری ــی ای ــازمان فضای ــی س ــاوری فضای ــات فن ــرد و خدم ــاون کارب مع
ســازمان شــیات کارهــای مقدماتــی جهــت شناســایی وضعیــت جلبــک هــای مضــر در خلیج 
ــی ســنجش از دور، در دســت انجــام  ــاوری فضای ــا اســتفاده از فن ــان ب ــای عم ــارس و دری ف
اســت و در آینــده نزدیــک نقشــه هــا و محصــوالت مربــوط بــرای مرکــز تحقیقــات شــیات 

تهیــه خواهــد شــد.
ــا ســازمانهای مســئول از جملــه وزارت جهــاد کشــاورزی را زمینــه ســاز  صــدر توافــق ســاالنه ب
پیــش بینــی دقیــق از تولیــد محصــوالت کشــاورزی دانســت و خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 
اجــرای پــروژه پایــش محصــوالت کشــاورزی در ســطح کشــور بــا تفاهــم بــا ایــن وزارت در حــال 

انجــام اســت و در ایــن راســتا کشــور بــه هشــت منطقــه تقســیم شــده اســت.
وی از ایجــاد رقابــت بیــن دانشــگاه هــا، شــرکت هــای دانــش بنیــان و بخــش خصوصــی جهــت 
پایــش محصــوالت کشــاورزی خبــر داد و افــزود: تــا پایــان ســال بــرای دوره کشــاورزی ســال بعد 

نتایــج اســتخراج می شــود.
صــدر بــا تاکیــد بــر ادامــه مطالعــات میدانــی در ایــن پایــش تصریــح کــرد: در ســال هــای آتــی 

نیــز ســامانه هــای هوشــمندی جهــت انجــام ایــن نــوع پایــش هــا راه انــدازی خواهــد شــد.
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عکســی کــه یــک مدارگــرد ژاپنــی از ســیاره ونــوس گرفتــه نشــان دهنــده وجــود امــواج گرانــش 
در الیــه باالیــی ابرهــای ایــن ســیاره اســت. 

مدارگــرد ژاپنــی »آکاتســوکی« در دســامبر2015 میــادی پــس از ورود بــه مــدار ونــوس از یــک 
پدیــده عجیــب جــوی عکســبرداری کــرد. ایــن پدیــده عجیب  مــوج گرانــش در الیــه باالیــی ابر 

ایــن ســیاره بــود.
البتــه نبایــد  مــوج گرانــش را بــا امــواج گرانشــی کــه از برخــورد ســیاهچاله هــا بــه وجود مــی آید، 
اشــتباه گرفــت. امــواج گرانــش پدیــده هایــی معمــول هســتند و تاثیــر آن بــر ابرهــا و اقیانــوس ها 

قابــل مشــاهده اســت. ایــن امــواج زمانــی بــه وجــود مــی آینــد کــه بــه جــو یــا آب نیرویــی وارد 
شــود. ماننــد امــواج دریــا هنــگام تصــادم بــا موانــع شــنی یــا موج هــوا کــه بــه کوهســتان برخورد 

مــی کنــد.
 در ایــن زمــان مــوج گرانــش کــه درحــال برقــراری تــوازن اســت، ناگهــان اوج گرفتــه و تاثیــری 

مــواج گونــه بــه وجــود مــی آورد.
احتمــاال همیــن پدیــده نیــز در ســطح ونــوس موجــی 10 هــزار کیلومتــری ایجــاد کــرده اســت. 
چــون اتمســفر ســیاره مملــو از ابرهــای تغلیظ شــده اســید ســولفوریک اســت با ســرعت بیشــتری 
نســبت بــه خــود ســیاره مــی چرخنــد، جزئیــات موجــود در توپوگرافــی ســطحی بــه ایــن امــواج 

منجــر مــی شــوند.
ــاختاری  ــا س ــد:  م ــی گوی ــاره م ــن ب ــو در ای ــو در توکی ــگاه ریکی ــی از دانش ــو تاگوچ  ماکوت
کاســه ای شــکل را ردیابــی کردیــم کــه 10 هــزار کیلومتــر در الیــه باالیــی ابرهــای ســیاره 
ونــوس ردیابــی شــده اســت. در مشــاهدات چنــد روزه مــا ایــن ســاختار کاســه ای وضعیــت 
ــه در  ــش جــوی اســت ک ــوج گران ــک م ــن ی ــم ای ــل معتقدی ــن دلی ــه همی ــی داشــت. ب ثابت
بخــش پاییــن تــر جــو ســیاره و بــه وســیله کــوه هــا ایجــاد شــده و ســپس بــه ســمت بــاال 

ــرده اســت. حرکــت ک
ایــن ســیاره بــه دلیــل وجــود رویدادهــا و ویژگــی هــای عجیب مشــهور اســت. انــدازه یکســان آن 
بــا زمیــن و ســطح صخــره ای ســیاره ســبب شــده ونــوس را خواهــر دوقلــوی زمیــن بنامنــد. بــا 

ایــن وجــود دو ســیاره بســیار متفــاوت هســتند.
جــو غلیــظ آن حــاوی بیــش از ۹6 درصــد دی اکســید کربــن اســت. دمــای ســطح آن نیــز 462 
درجــه ســلیوس تخمیــن زده مــی شــود. جســتجوگرهایی کــه بــه ســطح ونــوس فرســتاده مــی 
ــن   ــد بنابرای ــای ســطح را تحمــل کنن ــد دم ــک ســاعت نمــی توانن ــش از ی ــچ گاه بی شــوند هی

مشــاهدات بایــد توســط مدارگردهایــی ماننــد آکاتســوکی انجــام شــود.  

مریخ نوردی با دسته 
عکسبرداری سلفی!

عکاسی مدارگرد ژاپنی از امواج گرانش ونوس

دانشــمندان انگلیســی اســتراتژی جدیــدی بــرای کشــف حیــات در مریخ 
بــه کار گرفتــه انــد. آنهــا بــرای ایــن منظــور از یــک روبــات مجهــز بــه 
ــه آن متصــل اســت، اســتفاده  ــه ای ب دســته عکاســی ســلفی کــه آیین

مــی کننــد.   
 ایــن روبــات چــرخ دار ExoMars نــام دارد و در ســال 2020 میــادی 
به فضا فرســتاده می شود. دوربینی روی این مریخ نورد نصب شده تا بتواند 
از نقاطی که تاکنون کســی پا به آن  نگذاشــته عکســبرداری کند و چشــم 

انــدازی پانورامیــک از ســطح مریــخ ارائــه کند.
ــته  ــا دس ــه ب ــک آین ــه ی ــز ب ــت مجه ــورد نخس ــخ ن ــات مری ــن روب ای
ــد از خــود روی  ــه وســیله آن مــی توان عکســبرداری ســلفی شــد کــه ب

مریــخ عکســبرداری کنــد. ســازمان فضایــی اروپــا این پــروژه را رهبــری می 
کنــد اما آیینــه ســلفی توســط گروهــی از دانشــمندان دانشــگاه آبریســتویت 

طراح شــده اســت.
 بــه اعتقــاد دکتــر ماتیــو گان، رهبر ایــن پــروژه آیینه بخشــی کلیــدی از این 
برنامــه فضایــی بــه ارزش یــک میلیــارد دالر اســت. او در این باره مــی گوید: 
بــه وســیله ایــن آیینــه مــی توانیم ســطح زیــر چرخ هــای مریــخ نــورد را هم 
بررســی کنیــم و هرگونــه مانــع را شناســایی کنیــم. همچنین عکــس هایی 
کــه مریــخ نــورد ثبــت مــی کنــد، در یافتــن بهتریــن مکان بــرای شناســایی 

حیــات  در این ســیاره بســیار مفید اســت.
ــخ را  ــری ســطح مری ــا عمــق دو مت ــد ت ــن ExoMars مــی توان  همچنی
حفــاری کنــد. از آنجــا کــه ایــن دســتگاه مجهــز بــه تجهیــزات تخصصــی 
ــد و مولکــول هــای  ــه هــای خــاک را تحلیــل کن ــد نمون اســت، مــی توان

ــد.   ارگانیــک را جســتجو کن
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